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Apresentação

Dossiê: Leitores e leituras na contemporaneidade: entre o cânone 
e as novas tendências

Andrea Hossne (USP) 
Marta de Oliveira (UFMS) 

Patrícia Nakagome (UnB)

Para tentar responder a pergunta “O que é um leitor?”, Ricardo 
Piglia recorre a personagens e escritores que têm suas identidades 
diretamente relacionadas à leitura. O breve e poderoso catálogo exige 
que se reflita também acerca do que é a realidade, a magia, o erro, a 
alteridade. Nesse sentido, somos logo advertidos sobre a amplitude 
da questão lançada: “Não há dúvida de que a pergunta ‘O que é um 
leitor?’ também é a pergunta do outro. A pergunta – às vezes irônica, 
às vezes agressiva, às vezes piedosa, mas sempre política – daquele 
que olha ler aquele que lê.” (PIGLIA, 2006, p. 30-31) 

A mera possibilidade de compreender o sentido de palavras 
dispostas numa página já separa pessoas, impondo limites ao acesso 
de certas informações, saberes e experiências. Mas a leitura é mais 
do que uma competência, é uma competência carregada de valor, 
o que deixa sua dimensão política ainda mais evidente. Com isso, 
facilmente afirmamos a existência de leitores melhores, práticas de 
leitura adequadas e livros bons. Por consequência, o reverso disso 
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está também à espreita: leitores fracos, práticas de leitura precárias 
e livros ruins. Ao contrário do que possa parecer à primeira vista, a 
separação entre os dois grupos não é tão clara. Na realidade, reto-
mando a observação de Piglia, a tentativa de uma distinção revela o 
olhar de alguns sobre outros, sobre tantos outros. 

Não raro, portanto, das classificações das obras, motivo em si 
de polêmica no campo da teoria e da crítica literárias, se passa para 
classificações dos próprios leitores, sacralizando ou invalidando 
textos, sujeitos e as relações que podem estabelecer entre si, num 
movimento polarizado, ou pendular, fadado ao circuito fechado.

No caso do Dossiê “Leitores e leituras na contemporaneidade: 
entre o cânone e as novas tendências”, pautamo-nos pela abertura. 
Guiando-nos por uma concepção plural, fizemos um convite a que 
pesquisadoras e pesquisadores refletissem sobre diferentes objetos, 
sujeitos e práticas que caracterizam a leitura na contemporaneidade. 

A proposta, deste modo, contempla leituras e textos plurais, 
recusando hierarquizações e buscando promover, por um lado, a 
leitura – as leituras – como atividade essencial e urgente, que se ajuste, 
apropriando-nos das palavras de Antonio Candido (1981), “à sensi-
bilidade de todo dia”, em todos os âmbitos de nossa sociedade; por 
outro, incentiva reflexões acerca dos modos de efetivação da leitura 
segundo os modelos de leitores que as novas gerações e a inserção da 
tecnologia têm propiciado. Afinal, se escritores como Ana Paula Maia 
(2013), tão atuantes hoje na produção literária, lembram-nos de que 
a literatura é lugar de reflexão, este território precisa ser ampliado 
em sua dimensão simbólica, cuja leitura se configura como direito 
para todos os públicos. 

O convite, para nossa alegria, foi aceito e recebemos uma ampla 
variedade de textos, como apresentado nas páginas deste número 
de nossa Revista. Como resultado, os artigos selecionados refletem 
o esforço intelectual, acadêmico, mas também humano e sensível, no 
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duplo sentido de promoção e de ampliação dos repertórios de leitura 
nos espaços educativos e para além deles. 
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LEITURA EXPOSITIVA DE DOIS 
ROMANCES DE MOCINHO: O 
SEQUESTRO E GOLPE DE ESTADO

Cleiry de Oliveira Carvalho*

Resumo: Neste artigo apresento uma leitura expositiva de dois romances de 
mocinho produzidos para serem comercializados em bancas de jornal e/ou 
sistema de assinaturas. São romances impressos em papel-jornal e vendidos 
no Brasil para consumo de um público idealmente do sexo masculino. 
Com base nessas duas narrativas procuro identificar se há um leitor ideal, 
se o objeto passa a existir somente como espelho do leitor ideal e, assim, 
se o objeto deixa de ser portador de qualidades próprias, independentes e 
se esvai junto com o final da narrativa. E se esses critérios, no isolamento 
prevalente nesta sociedade radicalmente atomizada, se reduzem, para o 
leitor ideal, ao critério único da autogratificação. Tudo indica que na própria 
fórmula narrativa desses romances está inscrito o processo de formação de 
um leitor-consumidor psicologicamente dependente.

Palavras-chave: Estudos culturais. Indústria Cultural. Leitor. Literatura 
narrativa de massa

Abstract: In this article I present an expository reading of two good guy 
novels produced to be sold on newsstands and / or the subscription system. 

* Doutora em Literatura e Práticas Sociais pelo Programa de Pós-Graduação 
em Literatura da Universidade de Brasília-UnB/CAPES. Orcid: https://orcid.
org/0000-0001-6989-4266. E-mail: cleirycarvalho@yahoo.com.br — O artigo que ora 
apresento é resultado de pesquisa desenvolvida entre 2005 e 2007 no mestrado 
com financiamento da CAPES, na Universidade Estadual de Maringá (UEM), sob 
a orientação da Profª Drª Vera Helena Gomes Wielewicki e coorientação do Prof. 
Dr. Arnaldo Franco Júnior (UNESP), e cujo produto foi a dissertação defendida em 
junho de 2007, intitulada “Romance de mocinha &amp; Romance de mocinho: a 
literatura narrativa de massa por um convívio dos contrários”.
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They are novels printed on newsprint and sold in Brazil for consumption 
by an ideally male audience. Based on these two narratives, I try to identify 
if there is an ideal reader, if the object comes into being only as a mirror 
of the ideal reader and, thus, if the object ceases to be a carrier of its own, 
independent qualities and vanishes along with the end of the narrative. And 
if these criteria, in the isolation prevalent in this radically atomized society, 
are reduced, for the ideal reader, to the sole criterion of self-gratification. 
Everything indicates that the process of forming a psychologically dependent 
reader-consumer is inscribed in the narrative formula of these novels.

Keywords: Cultural Studies. Cultural Industry. Reader. Mass narrative 
literature.

A progênie de entretenimento para a massa teve início nas pu-
blicações em rodapés de jornais ― chamadas de “Ensaio Familiar” 
e consideradas o berço da crônica ―; surge na Inglaterra com os 
periódicos semanais The Tattler (1709-1711), The Spectator (1711-1712) 
e The Guardian (1713) com o objetivo principal de promover a venda 
desses jornais. No ano de 1714 a França traduz e atualiza o jornal 
inglês The Tattler, e em 1740, não há jornal francês que não publique 
crônicas ― as quais, mais tarde, recebem o nome de feuilleton, pois 
ocupam a parte inferior da primeira página do jornal e comentam as 
notícias que estão na parte superior dessa mesma página. 

Arnold Hauser realça que “até a Revolução de Fevereiro a vida 
política absorve todas as forças intelectuais da época. Os jovens ta-
lentosos que são excluídos de qualquer carreira política por falta de 
meios, dedicam-se ao jornalismo; agora é este o ponto de partida e 
a forma típica de uma carreira literária” (HAUSER, 1973, p. 892). De 
acordo com Hauser, as relações da literatura com a imprensa jornalís-
tica possibilitaram a competição entre os jornais e ainda permitiram 
aos escritores da época escreverem e terem seus textos publicados a 



11

Leitura Expositiva de dois Romances de Mocinho: O Sequestro e Golpe de Estado

contento de um público que desejava ter seus gostos literários aten-
didos. Sucede-se a aceitação do público leitor e da competição entre 
os jornais vigentes, o fato de estes se verem “obrigados a oferecer aos 
seus leitores um alimento tão saboroso e variado quanto possível, 
para tornar os seus jornais mais atraentes, tendo principalmente em 
vista o rendimento dos anúncios” (HAUSER, 1973, p. 893). 

Por ser o romance-folhetim a matriz das matrizes encontradas 
na comercialização destas narrativas de massa, recorro a Marlyse 
Meyer para expor sobre o folhetim. Para Meyer (1996), o fenômeno 
folhetim é bastante complexo, não sendo possível defini-lo como algo 
homogêneo. O romance-folhetim é “poliédrico”, manifestando-se 
diferenciadamente de acordo com a época histórica e o contexto 
político-social em que é produzido ou transplantado.

A estudiosa estabelece uma cronologia, com início no período 
de 1836 a 1850 em que Eugenio Sue e Alexandre Dumas definem o 
gênero; é a época gloriosa do romance-folhetim romântico demo-
crático, com o herói justiceiro dos humildes. A segunda fase situa-se 
entre 1851-1871, quando desponta e brilha o escritor Ponson du 
Terrail com seu anti-herói de inúmeras faces, Rocambole. Nesse pe-
ríodo, a autora estabelece uma analogia entre o texto de Ponson e a 
realidade francesa imperial. Enfatiza a possibilidade de um paralelo 
entre Napoleão III e Rocambole, formalizado por intermédio de uma 
perspectiva paródica e farsista. No entanto, o romance-folhetim não é 
uma forma a-histórica, desvinculada do contexto, mas sofre filtragens 
nas mãos do escritor, obedece a determinados propósitos literários 
e não-literários. Para a estudiosa:

A fórmula tem outra consequência: uma nova conceituação 
do termo folhetim, que passa então a designar também 
o que se torna o novo modo de publicação de romance. 
Praticamente toda a ficção em prosa da época passa a ser 
publicada em folhetim, para então, depois, conforme o 
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sucesso obtido, sair em volume. […] É evidente que tal 
modo de publicação, com suas exigências próprias de 
cortes de capítulo, de fragmentos que todavia não destruam 
a impressão de continuidade e totalidade, haveria que 
influenciar a estrutura de todo romance a partir de então 
(MEYER, 1996, p. 63).

Dado o exposto, entendo, por Folhetim, muito mais que uma 
fórmula de exposição narrativa e comercialização de texto. Folhe-
tim pode ser relacionado a condição mais acessível de publicação 
daquele momento e, assim, penso que os formatos diferentes e a 
própria definição de uma “fórmula” devem ser lidos como requisi-
tos direcionados aos consumidores do gênero da época vigente. É o 
retorno, a aceitação do conteúdo divulgado, muito mais que o meio 
que o divulgava, que interessa, para as comparações previstas nesse 
artigo, à leitura da palavra Folhetim. 

De início, ou seja, começo do século XIX, le feuilleton 
designava um lugar preciso do jornal: o rez-de-chaussée 
– rés-do-chão, rodapé –, geralmente o da primeira página. 
Tinha uma finalidade precisa: era um espaço vazio destinado 
ao entretenimento. E pode-se já antecipar, dizendo que tudo 
o que haverá de constituir a matéria e o modo da crônica 
à brasileira já é, desde a origem, a vocação primeira desse 
espaço geográfico do jornal, deliberadamente frívolo, 
oferecido como chamariz aos leitores afugentados pela 
modorra cinza a que obrigava a forte censura napoleônica 
(MEYER,1996, p. 57). 

Na opinião da autora, o folhetim foi amado por dar voz aos 
sentimentos fundamentais, principalmente à emoção, presentes em 
“regiões muito escuras” do ser humano. Na tentativa de vincular 
romance-folhetim, romance grego e os romances dessa pesquisa, 
realço que Meyer utiliza a definição usada por Bakhtin para explicar 
o enredo do romance-folhetim. 
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Benjamin, no ensaio “A obra de arte na época de suas técnicas 
de reprodução”, apresenta teoria materialista da arte. O ponto cen-
tral desse estudo encontra-se na análise das causas e consequências 
da destruição da “aura” que envolve as obras de arte enquanto 
objetos individualizados e únicos. Com o progresso das técnicas de 
reprodução, sobretudo do cinema, a aura, dissolvendo-se nas várias 
reproduções do original, destituiria a obra de arte de seu status de 
raridade. Para Benjamin, a partir do momento em que a obra fica 
excluída da atmosfera aristocrática e religiosa, que fazem dela uma 
obra para poucos e um objeto de culto, a dissolução da aura atinge 
dimensões sociais. Essas dimensões seriam resultantes da estreita 
relação existente entre as transformações técnicas da sociedade e as 
modificações da percepção estética. 

A perda da aura e as consequências sociais resultantes desse 
fato são particularmente sensíveis na literatura narrativa de massa; a 
reprodução repetitiva da estrutura carrega consigo a possibilidade de 
mudança qualitativa na relação das massas com a arte no momento 
em que a massa adquire um produto paliativo e o trata como um 
substituto da obra de arte. A perda da “aura” é um empobrecimento 
do “maravilhoso” e do distante que envolvia a narração tradicional. 
Em suma, a análise de Benjamin mostra que as técnicas de repro-
dução das obras de arte, provocando a queda da aura, promovem 
a liquidação do elemento tradicional da herança cultural; mas, por 
outro lado, esse processo contém um germe positivo, na medida em 
que possibilita um outro relacionamento das massas com a leitura, 
dotando-as de um instrumento eficaz de renovação das estruturas 
sociais. 

Trata-se de uma postura otimista, que foi objeto de reflexão 
crítica por parte de Theodor Adorno, mas não será focado neste 
artigo devido ao fato de a preocupação se dar muito mais quanto 
à reprodução exacerbada de uma mesma fórmula que faz com que 
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o seu leitor, ao ter sempre os mesmos modelos narrativos, tenha 
uma perda da memória involuntária, já que a literatura narrativa de 
massa, com sua repetição exaustiva, quebra o poder de criação da 
memória involuntária. O leitor aciona o mesmo repertório devido às 
quantidades de leituras que este costuma fazer; foi criado nele um 
desejo constante de ler sempre um “novo” produto; assim se sentirá 
mais satisfeito com o produto e esse cada vez mais se faz adequado 
ao seu prazer.

Na concepção de Benjamin, “aura” é “a única aparição de uma 
realidade longínqua, por mais próxima que esteja” (BENJAMIN, 
1978, p. 9). Se o conceito de Benjamin serve adequadamente a uma 
imagem nunca contemplada é a inserção do olhar o motivo corruptor 
da aura. “Despojar o objeto de seu véu, destruir a sua aura, eis o que 
assinala de imediato a presença de uma percepção, tão atenta àquilo 
que ‘se repete identicamente pelo mundo’, que graças à reprodução, 
consegue até estandardizar aquilo que existe uma só vez” (BENJA-
MIN, 1978, p. 9). 

Num outro sentido, mas que se aplica a esse caso de leituras 
desenfreadas de literaturas narrativas de massa, é possível fazer uso 
do que Benjamin afirma sobre a questão da imagem e da fotografia. 
O autor afirma que “a constante disponibilidade da lembrança vo-
luntária, discursiva, favorecida pelas técnicas de reprodução, reduz 
o âmbito da imaginação” (BENJAMIN, 1989, p. 138). Ao afirmar a 
redução da imaginação diante da imagem pronta, também pode se 
afirmar que as coleções estudadas para esse trabalho produzem o 
mesmo efeito observado por Benjamin, isso porque esse é “o preço 
que é preciso pagar para adquirir a sensação do moderno: a desin-
tegração da aura na vivência do choque” (BENJAMIN, 1989, p. 145). 

Com essa reprodutibilidade industrializada, a literatura narra-
tiva de massa, ao ser e não somente possuir autores com processos 
de produções mecânicos, perde sua “aura”, o valor de uma presença 
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única que a remete a uma autenticidade e passa a ser fonte de pas-
tiche e resulta, muitas vezes, em fragmentos ampliados e enredos 
relativizados e diluídos para que se torne afável ao leitor. Nesse 
sentido, a literatura narrativa de massa possibilita uma comunhão 
com o leitor, devido ao fato de, quanto mais os textos que compõem 
o estudo se fazem adequados à respiração do leitor, mais o prazer1 
(Barthes) é possível. 

O desejo é ativado: Golpe de Estado e O sequestro 

Ainda que para alguns autores as capas das coleções, se forem 
fotografias, possam ser lidas por alguns como ícone e para outros 
como índice, adoto para essa leitura o fato de serem signos2 e como 
tal podem produzir semelhança com a impressão física e causar, 
concretizar ou remeter a situação imaginada. A capa das coleções é 
a primeira fonte para evocar o desejo, a primeira representação do 
que se deverá ter na leitura da narrativa. Porém, muitas capas são 
enganosas, não permitem uma simultaneidade entre o texto narrativo 
e o texto imagético (capa).

1 Com base em um estudo maior desse perfil de romances estou quase convencida 
de que toda e qualquer complexidade, angústia ou questionamento presentes em 
um texto, como diz Roland Barthes, de “fruição”, não atinge nesse “formato” de 
literatura qualquer possibilidade de identificação com a fonte, a não ser que essa 
identificação se dê por projeção ou introjeção (Klein). Assim, qualquer complexidade 
será diluída ao máximo e apresentada, textualmente, ao consumidor, de forma 
assimilável e num contexto compreensível à maioria. Por essa razão o apropriado, 
parece-me, o uso de “texto de prazer” em oposição ao “texto de fruição”.
2 Entendo signo como sinônimo de linguagem.
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Figura 1: Golpe de Estado, (1976) o 
exemplar da coleção ZZ72, é impres-
so em papel jornal, formato 15cmx-
10cm [traduzido], país de origem: 
não especificado, com 124 páginas. 
Capa de Benicio.

Figura 2: O sequestro (1973), coleção 
O Coyote, impressão: papel jornal, 
formato 17cmx10.5cm [traduzido], 
país de origem: não especificado, 
128 páginas. 

A capa ilustrada (fotografia ou desenho) norteia a compra do 
produto como uma qualidade representativa do texto a ser lido, a 
capa é uma direção que deveria articular uma proposta de leitura. 
No entanto, a capa é uma sensação e não a percepção do texto narra-
tivo, é uma chave para atrair e não para confirmar o texto narrativo. 
A capa visa tocar o desejo de adquirir o produto e não a satisfação 
da compra. Será pelo texto imagético que a indústria fará ou não a 
venda do texto narrativo. Criado o desejo haverá a venda e assim os 
movimentos internos de desejo do consumidor guiarão a leitura do 
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texto narrativo pelo texto imagético. Porém esse consumidor pode 
se sentir lesado. O aceite da imagem estampada na capa nem sempre 
se consolida com a imagem criada mentalmente diante da leitura, o 
cultivo do pensamento abstrato efetuado durante a leitura renega a 
capa como possibilidade de expressão da linguagem textual.

A meu ver, é necessário investigar essas capas (textos/imagens) 
e por essa razão proponho uma possível maneira de fazê-lo a partir 
do código icônico (ECO, 1993). O código icônico é baseado nos pro-
cessos de percepção visual. Ressalto usar o código icônico e não o 
código linguístico (ECO, 1993), para leitura, porque essas narrativas, 
ao repetirem perfis, criam figurações imagéticas sólidas. Ou seja, o 
uso do código linguístico não permitiria uma leitura tal qual acredito 
ser a projetada pela narrativa, haja vista que as conotações emotivas 
são facilitadas pela própria escolha da linguagem escrita. Essas nar-
rativas com suas capas e textos, dão ao consumidor a possibilidade 
de criarem suas fantasias e movimentarem (tal como em telenovelas 
e filmes) os conteúdos veiculados.

A capa representada pela figura nº 1 aciona o que Eco (1993) 
chama de subcódigo estético, porém, aciona, ao mesmo tempo, o 
subcódigo erótico haja vista a roupa usada por Brigitte Montfort.  
Ressalto, para explorar o subcódigo erótico, o fato de a agente ser 
exímia na utilização de uma pistola e capaz de usar todo o arsenal 
bélico existente. A beleza de Brigitte Montfort serve de parâmetro 
para falar do belo, a protagonista das coleções ZZ7 tem beleza here-
ditária, filha de Giselle, a espiã nua que abalou Paris, Montfort é criação3 
do brasileiro José Luiz Benicio4 e figura no imaginário de homens e 

3 Disponível em: http://www.jlbenicio.com.br/  tem-se outras capas feitas por 
Benício. Acesso 1-11-2006.
4 Benicio - Um Perfil do Mestre das Pin-ups e dos Cartazes de Cinema (formato 16 x 23 
cm, 240 páginas, sendo 16 coloridas, R$ R$ 49,90), do jornalista Gonçalo Junior, 
publicado pelo CLUQ.
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mulheres por representar beleza, inteligência e consciência política. 
Brigitte Montfort é, na verdade, uma boa isca ao consumidor. A capa 
de Benício chama atenção pela nudez de Brigitte, mas também pela 
mensagem: “A arte de tomar o poder e retê-lo com dignidade não 
está ao alcance de todos”. E a narrativa tem por base uma mulher 
que usa seu corpo, inclusive despido, para vulnerabilizar os homens 
considerados inimigos. Sendo ela representante da CIA qual digni-
dade lhe resta? Na narrativa essa questão não vem ao caso.

Na figura nº 2 volto a Eco quando diz “o homem de pano preto 
no olho” (1993, p. 377) e o fato de, para o autor, essa descrição ser 
possível de comparar ao homem romântico. Neste caso, a máscara 
negra representa o poder e a Lei pela mão do homem. O fato de todos 
os homens temerem a presença do “Coyote” demonstra a tradição 
conotada pela fama de justiceiro do cavaleiro. O uso de dois revól-
veres denota o poder desse homem. 

Creio o uso do código icônico apropriado porque a percepção da 
narrativa é direcionada por uma imagem e essa desperta estímulos 
e interage com os textos, nem sempre adequadamente, haja vista as 
imagens não darem conta, muitas vezes, de serem verossímeis. Realço 
que, para Eco, um modelo de código é a língua. O uso de um subcódigo 
é, normalmente, o processo de denotação transformado em conotação. 

Na opinião de Eco, “[u]ma vez que o signo icônico possui 
muitas propriedades do objeto denotado (no que difere do signo 
linguístico, que é convencional), a comunicação por imagens resulta 
mais eficaz e imediata do que a verbal, porque permite ao receptor 
uma imediata referência ao referente ignorado” (ECO, 1993, p. 376). 
Entendo que para um consumidor costumeiro a imagem criada por 
ele é conducente para eficácia do verbal, essa a razão desse código 
como possibilidade de leitura.

Para Eco (1993), interessam os sistemas de códigos e subcódigos. 
O autor compreende o código icônico de acordo com a seguinte di-
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visão: “a) subcódigo iconológico; b) subcódigo estético; c) subcódigo 
erótico [seleção das imagens]; d) subcódigo da montagem [combi-
nação das imagens]” (ECO, 1993, p. 374). Interessam à pesquisa os 
três primeiros níveis porque esses definem as capas das coleções de 
romances de mocinho. Por essa razão, tais conceitos são aqui utili-
zados para leitura das capas, usando os sentidos estabelecidos pelo 
autor ao ler as imagens televisivas. Por “código icônico”, Eco entende 
o fato de este basear-se:

[...] nos processos de percepção visual (os quais também 
se desenvolvem com base num código, se a percepção for, 
como aqui admitimos, não o registro fotográfico de uma 
suposta realidade preconfigurada, mas uma interação 
entre os estímulos de um dado campo e os esquemas 
perceptivos, adquiridos por aprendizagem e propostos 
pelo sujeito). [...] o código é sempre figurativo, ou icônico: 
perceberei certas formas no vídeo como imagem de outras 
formas já conhecidas, se as primeiras possuírem elementos 
estruturais homólogos às segundas, em número suficiente 
para constituírem seu “modelo reduzido” (destaque do 
autor, 1993, p. 375)

A escolha do imaginário coletivo está ligada ao fato de o código 
alcançar o inconsciente coletivo, por essa razão a busca de sentido 
no coletivo e não no individual porque os estímulos produzidos por 
esses códigos chegam, para o bem ou para o mal, aos consumidores 
das coleções e permitem uma série de identificações, projeções e 
introjeções. E, principalmente, porque a literatura não visa ao indi-
vidual, mas sim ao universal. 

Essas observações faço na tentativa de exemplificar leituras acio-
nadas por diferentes leitores. A leitura depende da informação, do 
conhecimento de mundo do leitor, a leitura se atualiza ou enriquece, 
ou enfraquece, de acordo com quem a faz. Se o leitor da capa (fig 1) 
for um homem, o primeiro subcódigo acionado pode ser o erótico 
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desde que se coadune com sua ideologia. Se uma mulher, pode revelar 
apenas o desejo de algumas mulheres de ter um corpo escultural ou 
pode, ainda, incitar desejos homoerotizados. A imagem representa 
a possibilidade de compreensão já para o leitor não-alfabetizado, 
ou seja, creio que as capas dessas coleções ratificam a inferência de 
essas coleções serem projetadas para consumidores/leitores que não 
precisam fazer uma leitura iconografia crítica. 

Se o consumidor das coleções estudadas entrar no jogo mercado-
lógico de guiar suas compras pela capa das coleções, ele deverá ter em 
mente que essas, normalmente, apresentam cenas não encontradas 
no processo fabular. Porém, seria interessante se esse consumidor 
confrontasse a leitura da capa à leitura do texto e a partir dessas 
leituras efetuasse a compreensão do universo de valores impostos 
como ideais pelo objeto lido; esse posicionamento é possível; afinal, 
creio que a “qualidade do leitor” não depende da qualidade do ob-
jeto que ele lê. 

Golpe de estado

Publicado no Brasil em 1976, Golpe de Estado é o exemplar de 
número 250 e tem a autoria atribuída a Lou Carrigan5 (pseudônimo 
usado por Antonio Vera Ramírez). Essa narrativa ancora as atividades 
secretas da espiã da CIA, Brigitte Montfort, conhecida como “Baby” 
e seu namorado, Ângelo Tomasini, conhecido como “Número Um”. 
O casal se encontra em férias quando um helicóptero sobrevoa a ilha 
e, após se apresentar a Baby e ser autorizado por ela, deixa cair um 
pacote com informações enviadas de Roma. Baby indaga Ângelo 
sobre queimar ou não o filme, para ela qualquer coisa vem em se-

5 Também existe o pseudônimo Lou Garrigan, não foi possível precisar se são duas 
variações ou se trata de imitação para confundir o consumidor.
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gundo lugar quando o assunto é o namorado. Ângelo, sabendo que 
o amor de Baby por ele é maior que qualquer coisa, resiste a ideia de 
deixá-la queimar o filme; isso porque Ângelo sabe que Baby perderia 
o sono se fosse privada de auxiliar um caso que poderia interferir 
na “marcha do mundo” (1976, p. 11). Charles Pitzer lembra Charles 
Townsend (As panteras 1976). Charles é o homem que manipula as 
ações da super mulher Brigitte Montfort. 

Vejamos como se dá a motivação apresentada por Charles:

Trata-se de um golpe de estado que se prepara em Córdoba, 
um minúsculo país centro-americano, situado entre o 
Panamá e a Colômbia. Segundo informações recebidas, o 
golpe terá lugar daqui a duas semanas. Três, no máximo. 
Sabemos que os golpistas possuem grande quantidade de 
armas e estão dispostos a tudo para alcançar o objetivo. Em 
resumo: trata-se de uma dessas guerrinhas que você tanto 
gosta de evitar. Assim sendo, imagino que sua resposta seja 
SIM. Não pretendo pressioná-la, caso a resposta seja NÃO. 
A CIA está resolvida a interferir, seja como for, para evitar 
esse golpe de estado. (CARRIGAN, 1976, p. 13).

Diante de tamanha competência da poderosa espiã é de se es-
tranhar que Charles explique o básico do básico para Brigitte. Após 
aceitar a missão, Baby resolve que Número Um deverá ajudar. Assim, 
a morena de olhos azuis dá lugar a uma outra beldade:

A inspeção aduaneira em Córdoba era mera formalidade. 
[..] Sua cabeleira negra, longa, levemente ondulada, 
formava moldura ideal para o rostinho onde se destacavam 
a boca rósea e sensual e os olhos negros mais brilhantes 
de todo o México, sem a menor dúvida! Era mexicana e 
chamava-se Margarita Cienfuegos. 

Nome muito apropriado, pois era linda como uma flor 
e, com toda a certeza, ao passar acendia cem fogos nos 
corações masculinos. Trazia pouca bagagem: uma mala 
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com rótulos de hotéis de outros países e uma maletinha 
vermelha contendo, naturalmente, as miudezas que todas as 
mulheres carregam quando viajam: batom, rouge, sombras 
e perfumes. Continha, ainda, um radinho transistorizado, 
um secador de cabelos, uma pequena câmara fotográfica 
com tripé de alumínio, muito leve, um binóculo de teatro, 
escovas...

Era jornalista (CARRIGAN, 1976, p. 24 – destaque meu). 

Se o leitor não havia entendido o nome usado por Baby, o narra-
dor trata logo de explicar. A parafernália presente na maletinha ver-
melha será suficiente para a agente da CIA, assessorada por Número 
Um, desbaratar a “quadrilha” que deseja tomar o poder em Córdoba. 
A primeira ação de Baby é abordar, no aeroporto, Luciano Martos, 
um dos homens apontados no filme enviado por Charles Pitzer. A 
jovem, fazendo-se de “bela e burra”, aborda Luciano e pergunta se 
ele pode ajudá-la com a leitura de um mapa. Luciano, embevecido, 
faz as explicações e assume os gastos do café solicitado por Baby. Ao 
sair, Baby “esquece” o mapa e Luciano entende que a moça deseja 
vê-lo novamente. Ele caminha para o carro dele e é seguido por um 
senhor que, com um estilete, o mata. Assim é eliminado o primeiro 
assassino de Córdoba.

Já no hotel, Margarita Cienfuegos se desfaz da aparência:

[...] Despiu-se e contemplou-se um instante ao espelho, 
sorrindo satisfeita para o que estava vendo.

Depois retirou as lentes de contato que haviam ocultado 
até aquele instante uns lindos olhos azuis. Retirou também 
das fossas nasais os dois aros plásticos transparentes 
que lhe haviam modificado o formato do nariz e os dois 
enchimentos de espuma de nylon que mantivera na boca e 
que serviam para arredondar um pouco mais suas faces. A 
mudança foi espantosa. Margarita Cienfuegos parecia outra 
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mulher. Tão bela, porém, quanto a morena de olhos negros 
que aparentara ser até alguns minutos atrás (CARRIGAN, 
1976, p. 34).

A importância da beleza de Baby é realçada a todo o momento. 
Na verdade, a beleza é o instrumento que Baby usa para atrair suas 
vítimas. Nesse exemplar, no entanto, as mortes não são efetuadas por 
ela, Baby funciona como “isca” e pesca todos os homens que desejam 
o golpe em Córdoba. Os métodos da espiã são sempre pautados no 
efeito de sua aparência e na necessidade dos homens de possuí-la. 
Porém, se Baby desperta o interesse de todos os homens, Número 
Um desperta os mesmos interesses, nas mulheres. Também “fanta-
siado”, Numerou Um é hóspede no hotel. Sem demonstrar que se 
conhecem, ambos estão no terraço e aguardam um grupo de senhores 
para liquidá-los. 

Alto, ombros largos, magro e rijo, usando calças brancas 
e uma elegante camisa de malha, gola aberta, deixando 
à mostra dois centímetros de peito cabeludo. O cabelo 
era da mesma cor da barba e dos bigodes: negros. Usava 
óculos que lhe davam um ar levemente intelectual. Todas 
as mulheres voltaram-se para ele, contemplando-o com 
olhares avaliadores e cobiçosos, tendo a impressão de que 
um tigre silencioso acabava de chegar (CARRIGAN, 1976, 
p. 37 – destaque meu).

A perfeição estética do casal é notável. No entanto, na narrati-
va, o “alto” reforça a ideia do homem como provedor, como aquele 
que dará conta de proteger a mulher. Baby, protegida pelo olhar do 
“tigre”, aguarda três integrantes da operação que deverá ser dizi-
mada. O “serviço de saneamento” foi feito por Johnny 1 e Johnny 
2, assessorados por Número Um. Após as duas mortes os quatro 
integrantes do “bem” tomam um uísque e organizam os próximos 
passos. Johnny 1 e Johnny 2 despedem-se do casal levando os corpos 
de Cellini e Glensson.
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Angel Tomás [Número Um] continuou no mesmo lugar. [...]

— Talvez tenha razão. Aceitei este caso para proteger 
Córdoba e sua gente humilde e, ao mesmo tempo, para 
ajudar os Estados Unidos. Se tudo der certo, teremos 
evitado um terrível massacre e colocaremos Córdoba na 
órbita da prosperidade. Mas insisto: não estou fazendo 
nada por você, meu amor.

Número Um retirou a taça da mão de Brigitte, pousou-a 
na mesinha de cabeceira e, lentamente, inclinou-se, 
aproximando seus lábios dos lábios sensuais da divina 
espiã. […] Que podia Brigitte fazer por ele? Muito simples: 
não colocá-lo na dolorosa situação de pousar a cabeça 
sobre aqueles seios e verificar que o coração havia parado 
(CARRIGAN, 1976, p. 61-62 – destaque meu).

Essa cena do romance favorece a consumação sexual, no entan-
to, o casal discute a relevância da operação em Córdoba e, se a cena 
anuncia uma união corporal, finaliza por ficar apenas na sugestão. 
Esse fragmento esclarece o fato de a espiã que se acha capaz de salvar 
Córdoba e ajudar os Estados Unidos submete-se não só a Charlie 
Pitzer, mas também ao espião Número Um. Nos outros exemplares 
da coleção ZZ7 Brigitte Montfort é igualmente ajudada por Johnny(s), 
nessa história ela é a “cabeça” da operação, mas as ações de risco são 
efetuadas por homens. O mérito de Brigitte será, afinal, o de pensar 
os caminhos para eliminar os mercenários, para isso ela faz uso da 
beleza e conta com o fato de os mercenários não saberem da existência 
de Número Um e dos Johnny(s). 

A beleza é o cartão de visita e, assim, Baby é recebida pelo pre-
sidente de Córdoba, Tadeo Padilha que concorre à reeleição. Para 
manter a entrevista com o presidente Brigitte Montfort entrega a ele 
o que ela denomina ser uma reportagem sobre o presidente e que 
requer a opinião dele. O presidente, educadamente, lê a reportagem e 
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sorri artificialmente. Acha-a idiota e seu desejo é expulsá-la a qualquer 
preço, no entanto, contém-se até que Baby se retira. Essa visita e os 
encontros anteriores são fotografados por Número Um e de posse 
dessas fotografias Brigitte — agora Glória Chamorro — consegue 
ser atendida por Miguel Barrios, o patrão dos três mercenários antes 
procurados por ela: 

— Vejamos — disse Glória Chamorro, endurecendo a 
fisionomia. — O senhor prepara-se para dar um golpe de 
estado, dentro de alguns dias. Para esse fim, contratou 
Ross Hunter, Karl Piowitz e Noburo Ono, chefes de um 
grupo bem organizado de mercenários. Eles dirigirão os 
homens que o senhor fornecerá. Mil e duzentos homens 
bem armados que aguardam, em Baía Caliente, o momento 
decisivo. Expliquei bem? E, por favor, não me responda com 
uma tolice qualquer! (CARRIGAN, 1976, p. 73).

Após essa conversa esclarecedora, Baby consegue que Barrios 
aceite segui-la até o local marcado por ela, a intenção de Baby é con-
seguir novas fotografias para incriminar toda a organização. Para isso 
Baby se despe alegando que gosta de tomar banho de sol no campo 
e Barrios fica sem ação diante do corpo da espiã.

Toda a nudez de Baby na companhia de Miguel Barrios foi foto-
grafada por Número Um. Barrios não foi atingido apenas porque não 
era a intenção de Baby matá-lo, mas sim para fazê-lo avisar Hunter. 
Os mercenários passam a se preocupar com a bela mulher e receiam 
que ela os denuncie, fato que não se efetiva mas também não serve de 
garantia de que ela nada fará para prejudicá-los. Miguel Barrios chega 
a pensar em sair do país, mas é tranquilizado pelos três mercenários. 
Esses três são encurralados por ela, Número Um, os dois Johnny(s) 
com mais dois companheiros da CIA e 18 agentes e o único a sobrar 
com vida é Noburo Ono, segundo Baby o mais inteligente dos três. 
A morte dos dois mercenários é a última prevista no plano de Baby. 
Já possuem todas as fotos necessárias que serão apresentadas por 
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Número Um, na condição de agente da CIA, na festa organizada 
pelo presidente Tadeu Padilha. Baby deve retornar a ilha e continuar 
suas férias, até que Número Um regresse para fazer companhia a ela.

Número Um consegue provar que Miguel e Tadeu conheciam 
a pasta azul apresentando as fotos feitas por ele. Afirma que Mar-
garita Cinfuegos, Ross Hunter, Karl Piowitz, Noburo Ono, Miguel 
Barrios e Tadeo Padilha estavam preparando um golpe de estado 
para que Miguel Barrios assumisse o poder e Tadeo Padilha pudes-
se continuar governando. Informa aos presentes que Barrios seria 
um ditador e dividiria os lucros com Tadeu Padilha, esse golpe de 
estado inviabilizaria a possibilidade de Feliciano Ruiz ser eleito. 
Diante de um silêncio pesado, o general Nemesio Lobanilho mur-
mura atordoado:

— Parece impossível, senhor Coleman [Número Um].

— Impossível? Temos em nosso poder o armamento e a 
documentação fornecida por Margarida Cienfuegos, bem 
como a peruca loura e outros objetos. Deixou tudo no hotel, 
ao fugir. Seus amigos, porém, não conseguiram escapar. 
Ross Hunter e o polaco Piowitz estão mortos.(CARRIGAN, 
1976, p. 119).

A ideia de Baby de ser fotografada com todos os mercenários 
com a tal pasta azul é no mínimo jocosa, mas em Golpe de Estado ser-
viu para despi-la quando conveniente e reforçar a ideia de que uma 
mulher bonita é capaz de salvar um país e ajudar os Estados Unidos. 
A narrativa tem o seguinte desfecho:

E, para espanto geral, o jornal cordobês La Nación falava 
bem da CIA e dos Estados Unidos.

[...] Córdoba será um país próspero e feliz, governado 
por Feliciano, e os Estados Unidos terão um novo canal, 
deixando assim o Panamá em paz. Isso é ser diabólica? [...] 
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— Oh, não fiz tudo sozinha, meu amor. Você me ajudou 
bastante. Teve inclusive que terminar o serviço por lá, 
depois de minha participação ter chegado ao fim. Voltei 
para cá e fiquei calmamente à sua espera, apanhando este 
solzinho gostoso.

— É sempre assim — balbuciou Número Um.

Ergueu Brigitte nos braços e encaminhou-se para a casa. Pelo 
trajeto, ela rodeou-lhe o pescoço com os braços e fechou os 
olhos. Por sua vontade, passaria o resto da vida assim, nos 
braços de Número Um, até o fim do mundo (CARRIGAN, 
1976, p. 121-124 – destaque meu).

Os dois primeiros destaques corroboram a ideia de uma mulher 
ser a salvadora de questões políticas que envolvem os Estados Unidos. 
A última serve ao propósito de apresentar o “final feliz” para o casal 
de espiões. Essa narrativa, ainda que procure ressaltar a importância 
de Baby como espiã e responsável pela resolução do “golpe” (nesse 
caso específico, Baby “planta” as sugestões que levam os mercenários 
a serem incriminados), é o Número Um que viabiliza a resolução do 
caso. Esclareço, no entanto, que as duas outras histórias da coleção 
ZZ7 que compõem a amostragem desse trabalho foram “estreladas” 
unicamente por Baby que conta sim com a ajuda dos seus amigos 
Johnny(s), mas as ações são finalizadas por ela. Nelas, Baby é mais 
“forte” e tem resoluções e ações que exigem menos a presença de outros 
“ajudantes”. A presença de Número Um é acenada, mas apenas para 
induzir que após determinado trabalho ela se encontrara com ele. Ou 
seja, Número Um é a recompensa das vitórias alcançadas por Baby.

O sequestro

A narrativa de José Mallorqui tem início com um grupo de 
homens de negócios interessados em explorar uma mina em uma 
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região ocupada por agricultores; essa região, para ser explorada, 
requer a construção de uma estrada de ferro e esta diminui os pos-
síveis lucros da exploração da mina. O grupo, atraído por liquidar as 
possibilidades de os agricultores permanecerem na região aurífera, 
teme a presença de um homem: o Coyote. Este, se procurado pelos 
agricultores, inviabilizaria a tomada da região; para tirar o Coyote 
de circulação o grupo engendra o sequestro da filha recém-nascida 
de Don César de Echagüe, homem de poder e que requisitará os 
serviços do Coyote para recuperar a filha. O grupo espera com o 
sequestro atrair o Coyote e matá-lo. O Coyote, porém, é o próprio 
Don César. Este buscará não só descobrir o paradeiro da filha, mas 
também garantir a segurança dos agricultores da região. 

Depois de todos os preparativos efetuados pelo grupo interes-
sado na mina, tem-se o sequestro da criança e o início da ação de 
Don César:

‘A Don César de Echagüe:

‘Levamos o seu filho, bem como a enfermeira para cuidar 
dele. Por aí já pode ver que nada lhe faltará, que a sua 
integridade não correrá o menor perigo. Um dia destes 
receberá a visita de um mensageiro nosso. Ele lhe explicará 
sob que condições lhe restituiremos a criança.

‘Entrementes, não diga uma só palavra disto a ninguém. 
Abstenha-se de solicitar qualquer auxílio, pois com isso 
só conseguiria prejudicar o seu filho. Não fale com o Sr. 
Mateos. Nossas exigências não serão muito onerosas, mas 
se nos virmos em apertos, por culpa sua, o senhor teria que 
pagar as consequências, ou seja, não tornar a ver seu filho’ 
(MALLORQUI, 1973, p. 46).

Teodomiro Mateos, chefe da polícia, o homem que não deveria 
ser comunicado, estava presente quando a carta foi entregue a Don 
César; Teodomiro Mateos, no entanto, não tem conhecimento da 
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identidade secreta de Don César. O primeiro a suspeitar que o rapto 
pode ter alguma coisa com o Coyote é Ricardo Yasares, amigo de Don 
César e conhecedor da identidade justiceira. 

— Não lhe parece que esse rapto poderia ter alguma relação 
com o Coyote? — perguntou de súbito Yasares, em voz 
baixa.

Don César levantou a cabeça, surpreso.

— Não tinha pensado nessa possibilidade — confessou. 
— Talvez... Mas não... por que havia de ter? Logo se vê 
que foi um golpe planejado com bastante antecipação... 
Os sequestradores tomaram todas as suas medidas com 
qualquer auxílio, pois com isso só consegui- (sic) tempo 
suficiente... Repare que, quando escreveram a carta, 
ainda não sabiam se nasceria um menino ou uma menina. 
Quando se referem à criança é sem precisar o sexo... dizem 
“a criança” é sem precisar o sexo (sic)... dizem “a criança” 
ou “seu filho”... Ademais, foi escrita à tinta. No quarto não 
havia pena nem tinteiro. E a tinta da carta já estava seca 
(MALLORQUI, 1973, p. 49).

O fragmento demonstra duas situações importantes: 1) a lingua-
gem em si e, 2) a referência temporal marcada pelo uso da pena e do 
tinteiro. A inserção do primeiro sic ocorre para marcar que a frase 
ficou incompleta e o segundo para marcar a repetição do período. Um 
outro elemento que permite situar a história narrada é a inserção do 
telégrafo: “Mateos encarregou-se de telegrafar para São Francisco” 
(MALLORQUI, 1973, p. 51). Ou seja, algumas marcas históricas dão 
a entender que a história remete a meados do século XVIII, mas nesse 
exemplar não há datas explícitas.

A narrativa prossegue quando Gordon Laforey, um dos homens 
do grupo que efetuaram o sequestro de Leonor, visita Don César para 
negociar a devolução da menina. Ardiloso e protegido pela adoção 
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de um menino que teve a mãe morta no parto, Don César informa ao 
negociador que de fato a filha lhe fora roubada, mas que o Coyote já a 
encontrara e devolvera, levando o negociador a pensar que o Coyote 
enganara Don César ao dar a ele uma criança que ainda estava com 
os sequestradores. Com essa atitude Don César confunde Gordon 
Laforey, confusão reforçada pelo choro do bebê adotado. 

Com a tranquilidade de Don César, Laforey fica convencido de 
o Coyote já ter agido e que resta a ele provar que o Coyote mentira 
para Don César. Ao se retirar da fazenda com destino ao esconderijo, 
Laforey é seguido por Evélio Lugones, famoso por trabalhar para 
o Coyote. Lugones, reconhecido por um dos bandidos que vigia o 
local do refúgio de Leonor, está bastante ferido, mas sua presença 
significa a um dos bandidos protetor do cativeiro que o Coyote está 
envolvido na solução do sequestro.

Laforey relata a Sealey a informação sobre o fato de Don César 
acreditar ter a filha de volta e os dois bandidos fogem por conta 
da fama de justiceiro implacável do Coyote. Enquanto isso, Lupita 
(Guadalupe), a esposa de Don César, tem nos braços um filho ado-
tado sem saber do sequestro da filha. Lupita, no entanto, tem suas 
ações de mãe tosadas pelas pessoas da casa para que não perceba a 
troca dos bebês. 

Don César enfim entra em ação como Coyote. Ao tomar conheci-
mento da ausência de Evélio Lugones segue as pistas por ele deixadas 
e chega ao local do esconderijo, a casa da Sra. Bowden, parteira que 
foi substituída pela enfermeira que roubou a criança. Na casa, Evélio 
está muito mal e é cuidado pela Sra. Bowden; está dá ao Coyote a di-
reção tomada pelo grupo [São Francisco] de sequestradores e também 
informa terem eles falado na mina em Pedras Vermelhas. Na manhã 
seguinte, Don César avisa o chefe de polícia que vai a São Francisco 
buscar o filho mais velho por recear que também ele sofra algum 
atentado. Com isso Don César protege a identidade do Coyote e ao 
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mesmo tempo pode agir sem despertar curiosidades para o fato de 
os dois estarem na mesma cidade. Ou seja, de serem a mesma pessoa. 
Disfarçado de clérigo, Don César chega a São Francisco; ninguém 
poderá suspeitar dele, quem dirá associar Don César ao Coyote.

Edmund Corbyn e Gordon Laforey estão em São Francisco e 
discutem compra e venda de algumas ações do Sindicato Mineiro 
após as complicações do sequestro de Leonor. Gordon ainda crê que 
o Coyote irá procurá-lo, Corbyn está interessado nas ações do Sindi-
cato e consegue que Laforey combine a venda para o dia seguinte. 
Enquanto Corbyn faz plano contando com a morte de Laforey, o 
Coyote se faz visível.

Após conseguir outras informações, sem nem sequer fazer uso 
de ameaça física, o Coyote se despede de Corbyn/Redmill informan-
do a ele que pague o valor das ações em espécie. Quando Corbyn/
Redmill e Laforey encontram-se no dia seguinte, este tem a sensação 
de ser seguido.

A lembrança do famoso e temido mascarado não 
desaparecia da mente. Havia um prêmio substancioso para 
quem o capturasse e entregasse à justiça, vivo ou morto. E 
além dessa recompensa6, de uns trinta e cinco mil dólares, 
havia outra vantagem: a de que, uma vez morto o Coyote, já 
não existiriam entraves, praticamente, para que pudessem 
levar a termo não só o negócio de Pedras Vermelhas como 
muitos outros. (MALLORQUI, 1973, p. 94– destaque meu).

Certamente a recompensa não será creditada na conta de Laforey. 
Por sinal, a visita a ele exigiu do Coyote outros métodos de diálogos; 
foi necessário que o Coyote o atingisse na orelha [marca deixado pelo 

6 Na história narrada em O falso Coyote (1971) tem-se outro valor para a recompensa: 
“O Coyote piscou esporas, fazendo o cavalo girar nas patas traseiras, e partiu 
a galope, sem que ninguém em Palmdale fizesse um único movimento com o 
intuito de ganhar o prêmio de dez mil dólares, oferecido a quem o entregasse às 
autoridades, morto ou vivo” (1971, p. 34 – destaque meu).
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Coyote], levando-o a perder parte dela, para que entregasse ao Coyote 
o valor pago por Corbyn/Redmill e ainda informasse o paradeiro da 
filha de Don César. De posse da informação e do valor pago pelas ações, 
o Coyote se retira em direção ao esconderijo, no caminho percebe a 
presença de um pombo correio indo em direção do esconderijo.

A chegada do pombo ao local revela aos sequestradores que o 
Coyote está a caminho e esses se preparam para recebê-lo. Sealey, 
Ickes e Osman, ao verem o cavaleiro que se aproxima, reconhecem 
o chapéu mexicano e disparam contra o ginete. Ao se aproximarem 
do corpo notam que o ginete usa uma mordaça e que está amarrado, 
notam ainda ser o ginete morto o chefe deles. Quando Sealey perce-
be a emboscada preparada pelo Coyote trata de ir até o local onde 
trancara Leonor e a enfermeira, é preciso deter o Coyote. Protegido 
pela menina, Sealey tenta fugir do local com Leonor como refém, 
situação que deixa o Coyote angustiado.

As ações de Sealey são percebidas pela enfermeira Emily Brown, 
esta, num átimo de bondade e expiação, aproveita um descuido de 
Sealey e toma dele a menina. Essa ação dá oportunidade ao Coyote 
para agir:

Quando se lançou contra Sealey, arrancando-lhe a menina 
dos braços, foi na certeza de que o bandido ia matá-la. Por 
isso, assim que apanhou a assustada criaturinha, virou-se 
de costas, para protegê-la com o próprio corpo, e ao mesmo 
tempo apertou-lhe a cabecinha ao peito com a mão direita, 
alimentando a esperança de assim protegê-la do golpe, 
quando ambas fossem ao chão. [...]

Então disparou visando o adversário, mas sem tempo para 
fazer pontaria, e falhou no tiro. Quando quis repeti-lo, com 
mais cuidado, já era demasiado tarde. Seu coração já estava 
alojando os dois projéteis disparados pelo Coyote, que o 
empurravam para trás (MALLORQUI, 1973, p. 109).
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A atitude cristã de arrepender-se no último momento concede a 
enfermeira sequestradora não só o perdão do Coyote, mas um valor 
de sete mil e quinhentos dólares para que entregue a criança aos pais 
dela. Receberá quantia igual quando entregar a criança e poderá re-
ceber qualquer valor que por ventura Don César possa ofertar a ela. 
Essas são as condições impostas pelo Coyote para que Emily Brown 
entregue Leonor. A enfermeira aceita as condições e confessa ter se 
arrependido do ato praticado; com a menina, embarca de São Fran-
cisco a Los Ângeles em uma travessia por mar até entregar Leonor 
de Echagüe a Don César.

Após encaminhar os passos da enfermeira, o Coyote faz uma 
nova visita a Corbyn e entrega a ele um atestado de óbito da senhora 
Sara Redmill. Corbyn/Redmill não tem tempo de agradecer o fato de 
ter sido libertado das chantagens de Laforey, o mascarado já havia 
se retirado com a soma de cinquenta mil dólares. O Coyote confere 
se Emily embarca no navio Sirena e após certificar faz o percurso de 
São Francisco a Los Ângeles a cavalo. Graças a um atraso do navio, 
consegue chegar antes o suficiente para receber Emily Brown.

A criança de volta, o perdão e a ausência de explicações, não 
causam estranhamento algum nas pessoas envolvidas. Don César, 
quando leva Leonor para Guadalupe, fica sabendo que há três dias 
Lupita despiu o bebê para vê-lo e descobriu que um menino estava 
no lugar de sua filha. Lupita, primeiro angustiou-se achando que 
a filha havia morrido, depois pensou que o marido não faria uma 
viagem se a filha tivesse falecido, então teve esperanças de ter a filha 
de volta. Ao saber da substituição entendeu porque não a deixaram 
furar a orelha da criança para colocar brincos, entendeu também que 
o marido não lhe ocultaria se a filha tivesse de fato falecido. Aguardou 
que o marido voltasse de São Francisco, aguardou pela filha. Com a 
filha nos braços ouviu a história do menino que ocupara o lugar da 
filha e pediu ao marido que adotassem Eduardito Gómez Delamata.
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A adoção gerou alguns comentários a respeito do futuro do 
menino, comentários que ficaram como predestinação:

— No menino. O que virá a ser?

— Oh, talvez venha a se transformar num novo Coyote... — 
sugeriu Garcia Oviedo. — Qualquer coisa se pode esperar 
de um menino que se arranjou para ocupar o posto de uma 
menina de família rica... Claro que, com os exemplos desta 
casa, nunca pensará em vir a ser um Coyote, não é mesmo?

— Oh, não, claro que não! — replicou Ricardo, não muito 
convencido. (MALLORQUI, 1973, p. 128).

A narrativa termina com a solução do sequestro, com a punição 
dos culpados e a absolvição dos “inocentes” ou “arrependidos”; 
ainda sugere a possibilidade de que a ação de Guadalupe de adotar 
o garoto possa ocasionar a existência de um futuro Coyote. Todas as 
ações do Coyote foram protegidas pelo anonimato, o filho que ale-
gara ir buscar em São Francisco, aliás, filho do primeiro casamento7, 
sequer foi visitado e a explicação ao policial foi a de ter recebido um 
recado do Coyote avisando-o da devolução da filha sequestrada. A 
narrativa mostra a ação do Coyote e pretere a ação da polícia que é 
meramente figurativa. Dito de outra forma, a narrativa serve para 
afirmar a incompetência da polícia e a validade dos valores cristãos. 
Na narrativa, a violência do Coyote é justificada e não existe razão 
para que ele seja procurado pela polícia; a não ser que a polícia queira 
eliminar aquele que conduz a Lei. Porém, a recompensa ofertada 

7 Em O falso Coyote tem-se o filho: “O pequeno César de Echagüe, aos oito anos 
de idade, era um menino cheio de vida e simpatia, extremamente parecido com 
o pai, e de uma inteligência impressionante” (1971, p. 57). Ainda n’O falso Coyote 
o leitor tem conhecimento do amor de Guadalupe por Don César, mas este ainda 
sofre com a morte da esposa. Ricardo e Serena também presentes neste romance, se 
apaixonam na narrativa O falso Coyote. Esses apontamentos permitem afirmar que 
a coleção O Coyote pode ser lida como uma novela de cavalaria na medida em que 
seus episódios apresentam ações sequenciais. 
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para aquele que capturar o Coyote serve para valorar a agilidade e 
competência dele, ao mesmo tempo para apontar a incompetência 
da polícia em capturá-lo.

O leitor ideal e sua materialidade

Considerando a constituição político-ideológica do romance de 
mocinho (que já venho discutindo), uma questão ética na avaliação 
crítica de sua função social diz respeito aos instrumentos de leitura 
disponíveis ao leitor médio. Se o racismo, por exemplo, está presente 
numa obra literária particular, essa presença pode funcionar, a de-
pender da configuração temático-formal da obra e das condições e 
circunstâncias de leitura, tanto como naturalização ou até apologia, 
quanto como promoção da tolerância ou como denúncia e exortação 
ao combate.

Para García Canclini (1997a, 1997b), é possível ao consumidor 
de narrativa de massa ter uma postura crítica a respeito da “mas-
sificação” da cultura, ressignificando, na leitura, aquilo que é lido; 
no entanto, é necessário verificar como a autoria, a tradução e os 
circuitos de produção dialogam. Embora o autor não esteja discu-
tindo especificamente o fenômeno literário, mas os efeitos da cultura 
de massa em geral sobre a leitura de mundo, parece lícito entender 
que a literatura narrativa de massa se inclui no universo de que ele 
trata. Vistos da perspectiva proposta por Canclini, os consumidores 
de romance de mocinho podem ser capazes de confrontar as in-
formações e adaptá-las ao seu contexto social. Porém, é necessário 
verificar quais são as condições que a indústria cultural voltada para 
o entretenimento oferece ao leitor para que ele possa refletir quanto 
ao que lê, não apenas consumir a virtual infinidade de repetições por 
ela postas em circulação. No fim, García Canclini deixa o significado 
por conta do consumidor:
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Como se estabeleceu há tempos nos estudos sobre efeitos 
da televisão, esses novos recursos tecnológicos não são 
neutros, nem tampouco onipotentes. Sua simples inovação 
formal implica mudanças culturais, mas o significado final 
depende dos usos que lhes atribuem diversos agentes 
(GARCÍA CANCLINI, 1997b, p. 56).

E confia ao público defender-se do “bombardeamento” de 
informações da indústria cultural, aproveitando o que for do inte-
resse e descartando o que não for. Ciente de a indústria cultural ser 
fonte, também, de objetos não-estéticos, que atendem aos requisitos 
exigidos pelo mercado de produção e consumo e formadora de um 
público mantenedor, o objetivo aqui não é apresentar uma visão 
dogmatizada em que o consumidor da indústria cultural não tem 
poder, resistência, e é facilmente manipulado. Sem paternalismo, 
contudo, é importante reconhecer que, na estrutura social em que 
estamos todos enquadrados, aos interesses do leitor e da indústria 
correspondem condições desiguais de realização. A naturalização do 
status quo capitalista que é a própria essência dos materiais mobili-
zados pelo romance de mocinho, não é obra que a indústria cultural 
precisou realizar sozinha. Do outro lado, as condições de crítica 
dessa naturalização, não é coisa que a divisão social do trabalho e, 
em particular, do trabalho intelectual, oferece de modo igual a todos 
os consumidores. A impossibilidade de universalização da crítica é 
evidência do triunfo do capitalismo em tempos de globalização (sem 
prejuízo da possibilidade de a história a qualquer momento liquidar 
esse triunfo).

É claro que, se um número massivo de consumidores pode ser 
manipulado pela indústria (e em alguns casos essa manipulação 
pode ser detectada na exposição dos próprios leitores de narra-
tivas de massa), ele também pode ser educado criticamente para 
ler o mesmo produto fora da destinação fechada que a literatura 
narrativa de massa pressupõe. Basta tirá-la de seu uso típico como 
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vivência transitória e replicável, e expô-la em toda a sua estrutura 
estereotipada para que o leitor possa entender o aspecto textual e, a 
partir dele, abrir a destinação fechada que a literatura narrativa de 
massa parece comportar. Claro também que os obstáculos a isso são 
também enormes, mas a possibilidade pode e deve ser um capítulo 
da discussão das possibilidades de iniciativas contra-hegemônicas 
no campo da Educação.

De todo modo, se a indústria cultural não cria identidades do 
nada, ela promove, unifica e conforta, entretanto, a identificação 
com o status quo capitalista e patriarcal. É verdade que, à medida em 
que os meios de significação e representação cultural multiplicam, 
emerge uma multiplicidade desconcertante e cambiante de outras 
identidades possíveis, nunca permanente. Mas a própria identidade 
representada por condições materiais e de poder privilegiadas é, 
também, estabelecida com base no contraste de outras identidades, 
que ela busca representar como inferiores. Na literatura narrativa de 
massa esse contraste é sistematicamente afirmado por um processo 
relacional entre as personagens, suas circunstâncias e seu lugar social. 
Para essa afirmação basta realçar as diferenças entre as identidades 
do consumidor do produto e das configurações sociais, econômicas 
e emocionais que transbordam nas narrativas ficcionais.

Afinal, por que a ambientação exótica? Por que as condições reais 
de existência do leitor brasileiro (com seu contexto histórico, social 
e cultural específicos), são suspensas em benefício de realidades ou-
tras? Esses textos não dão ao consumidor, em nenhum momento, o 
que sua leitura lhes permite projetar: um mundo onde as coisas são 
simples, não problemáticas, claramente identificáveis e moralmente 
transparentes. O deslocamento da realidade possibilita que a fanta-
sia se desenvolva sem o peso das opressões da realidade material 
circundante. O consumidor pode então sem relaxar suas defesas e 
se entregar, em fantasia, a realidades em que o mal será derrotado, 
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as opressões superadas, e a felicidade tão desejada será enfim e 
merecidamente alcançada. A experiência do real é substituída pela 
vivência do ideal, gratificante até que a leitura acaba e o consumidor 
se vê de novo diante de uma vida de opressões insuperáveis, de ex-
ploração sem saída, de felicidade rara e passageira. A relação com 
a vida real tem então seu elemento insatisfatório (sempre presente) 
hiperamplificado, desaguando em angústia, e logo no desejo ansio-
so de retornar àquele outro mundo, simples, livre de incertezas, na 
segurança bem estabelecida conferida pelas representações do ideal 
de homem e mulher (funcionando como modelos identificatórios), 
de certo e errado, capaz de assegurar que o bem sempre triunfa.

Os textos que se repetem na reposição desse outro mundo, e o 
consumidor, cercado deles em busca de sentir-se em casa, seguro e 
feliz, conforta-se na compra de mais um título, ainda que aconteça 
de o texto ser o mesmo que lera dez anos antes em outra coleção. É 
possível esgotar todas as nuanças que tais histórias podem ofertar? 
No seu esquema, sim, na sua singularidade, não — o consumidor 
se apegará a essa singularidade, em busca de novas leituras estru-
turalmente iguais e tematicamente equivalentes, que lhes permitam 
reviver emoções, sentimentos e afetos mais genuínos, satisfatórios e 
gratificantes do que aqueles que consegue ter na vida. Na prática, o 
consumidor apenas obtém uma válvula de escape para aliviar suas 
frustrações o suficiente para continuar sendo explorado e oprimido 
no dia seguinte.

Enfim, meus estudos levam-me a desacreditar da possibilidade 
de um leitor se tornar crítico lendo somente esses textos, sem trilhar 
um percurso formativo não proposto nem esperado de um leitor 
dessas coleções. As histórias das coleções de literatura narrativa de 
massa são deliberadamente concebidas para promover determina-
dos interesses capitalistas, sem outras considerações de qualquer 
espécie, e submetem seu consumidor a um bombardeio. A estratégia 
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mercadológica da repetição e do esquecimento implica seu conteúdo 
conservador, pela mediação da configuração simbólica da mercadoria 
que produz, produz também o sujeito receptor dessa configuração 
— produz, em suma, o seu consumidor.

À guisa de Conclusão

Chave para entender a dinâmica sócio-psíquica do romance de 
mocinho é o conceito de identificação projetiva, de Melanie Klein 
(1965). Para a autora, os processos de identificação e de projeção não 
são nem independentes, nem separáveis. A identificação pressupõe a 
projeção — é projetando nosso desejo de comer um chocolate que nos 
identificamos com alguém que está comendo um chocolate. E, ainda 
que não estejamos com fome no momento, conhecer a fome e o desejo 
de chocolate já basta para projetar nossa máquina desejante e produ-
zir o vínculo identificatório. Assim, a construção do imaginário se dá 
no entrecruzamento do que se lê e do que se projeta mentalmente, e 
permite uma socialização na medida em que esse leitor se vê conec-
tado a uma personagem por uma necessidade e pela possibilidade 
de sua satisfação (afirmada no “destino” da personagem). A lacuna 
e a perspectiva de seu preenchimento; o desejo e a gratificação. O 
mesmo vínculo transita para outros leitores através do escambo de 
livros, da troca de impressões e/ou sugestões de leitura.

A eficácia mercadológica da acachapante repetição dos esque-
mas fabulares e fórmulas narrativas da literatura narrativa de massa 
é garantida por apoiar-se na desumana privação da satisfação de 
desejos para a maioria da população terrestre: quanto mais privação, 
mais carência, mais projeção, mais gratificação em fantasia, maior 
o contraste entre a vida real e a fantasiada, mais frustração na vida 
fora da fantasia. O próprio capitalismo multiplica e fomenta desejos, 
mas, ao mesmo tempo, limita o acesso aos meios de sua satisfação, 
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enquanto glorifica aqueles que têm esse acesso. Para a maioria, 
sobram apenas as frustrações que o mundo do trabalho impõe e as 
relações interpessoais alienadas e frequentemente opressivas usuais 
em nossa sociedade. Na leitura repetida o leitor busca a realização dos 
mesmos esquemas identificatórios, na perspectiva de reviver a trama 
padrão com o mesmo desfecho gratificante. O universo da repetição 
em fantasia é mais acolhedor, mais seguro e mais compensador, e 
sua busca substitui simbolicamente a busca de autorrealização no 
mundo real. Mas, na inevitável volta ao real, o que se obteve foi só 
alívio temporário da dor, apenas suficiente para resignar-se mais 
um dia às iniquidades da vida. Parodiando Darcy Ribeiro, eu diria 
que a indústria cultural é mais uma engrenagem nessa verdadeira 
“máquina de moer gente” de nossa sociedade — a engrenagem que 
a lubrifica simbólica e psicologicamente.

Nesse quadro, o herói não é a representação possível de uma 
pessoa, é um esquema, o resultado de um expurgo voltado para 
capitalizar a privação de gratificações generalizada na sociedade. A 
redução a esquema, contudo, não faz do mocinho ou da mocinha, 
um indivíduo fragmentado: ele é antes um fragmento de indivíduo 
que se apresenta como indivíduo total num mundo idealizado.

Isso posto, é importante reiterar que não é possível extrapolar 
estas observações, e as conclusões a que por elas chego, para a li-
teratura de massa atual. A manifestação específica da literatura de 
massa aqui discutida — o romance de mocinho8 — não existe mais 
nos mesmos moldes que prevaleceram na maior parte do século 
XX e até os primeiros poucos anos deste século. Não investiguei 
efetivamente os motivos de seu declínio, mas acredito que os me-
canismos mais imediatos de gratificação em fantasia que as redes 
sociais passaram a oferecer, pela economia distribuída das métricas 

8 O romance de mocinha, entretanto, subsiste, mas somente na forma editorial do 
ebook.
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indicadoras de aprovação (número de seguidores, de visualizações 
e de likes), devem ter desempenhado papel importante. Não parece 
mais necessário idealizar mocinhos e mocinhas, se for cabível supor 
que é possível idealizar diretamente sua própria autoimagem; do 
mesmo modo, a simplificação maniqueísta das relações e situações 
poderia facilmente virtualizar-se na “trolagem”, nos comentários 
nos canais avaliados como no campo do bem ou do mal… Mas isso 
basta como especulação.

Importante registrar, contudo, que o ocaso do romance de mo-
cinho não significa que a indústria cultural abriu mão da literatura 
narrativa — apenas sua exploração econômica encerra um capítulo 
no Brasil. Tudo parece indicar que, nesse terreno, a tendência é uma 
maior integração com os mecanismos e as formas estéticas atualmente 
adotadas no resto do mundo. Ryoki Inoue9, por exemplo, emblema 
do fordismo literário daquele romance sem rosto e descartável, con-
tinua produzindo e tudo indica que seu recorde no Guiness não será 
tão cedo ameaçado. Agora, porém, costuma assinar seus romances, 
contos, crônicas e ensaios com o próprio nome — ser brasileiro não é 
mais estigma —, e é publicado pelas mesmas editoras que comercia-
lizam os clássicos da literatura brasileira e ocidental. No último dia 
3 de outubro, participou do lançamento de Saga, pela Editora Globo; 
outro romance seu, O fruto do ventre, pela editora Record, foi recen-
temente lançado na Livraria da Vila, em São Paulo. Isso evidencia 
um novo enquadramento, mais próximo de best-sellers e ao estilo de 
Código da Vinci. O papel-jornal é página virada, a apresentação (e os 
preços) desses novos romances sugerem bens mais duráveis.

O fordismo na produção literária que abastece os veículos de 
massa é quase tão antigo quanto o próprio fordismo — a adesão a ele 
pela indústria foi tão avassaladora que ele mereceu, de Edward O’Brian 
(1929), no calor da hora, um volume de quase 300 páginas de crítica 

9 Esse autor foi por mim estudado na dissertação (2007).
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apaixonada. Inoue chega, contudo, ao fordismo, quase espontaneamen-
te, quando a Editora Abril lhe ofereceu o triplo do que então recebia 
por manuscrito de romance de mocinho, na condição de ele fornecer 50 
romances em dois meses — “Assim nasceu a maior linha de produção 
literária do mundo”, dirá Laís Coelho, com base no Guiness diante da 
exposição da padronização produtiva adotada por Ryoki Inoue:

A partir de um determinado momento de sua obra – que ele, 
compreensivelmente, já não sabe dizer quando foi –, todos 
os barmen passaram a se chamar Larry, todos os xerifes 
viraram Masterson e todas as prostitutas latinas, Dolores. 
Mas o autor faz questão de frisar que só mantinha os nomes. 
“Os personagens eram diferentes” (COELHO, 2012).

Retomando o fio, a maioria das coleções não têm protagonista 
constante; e, entretanto, não são poucas também as coleções dedica-
das a um único10 mocinho ou mocinha.

Com o contrato em mãos e o dever de produzir quase um 
livro por dia útil, Inoue mudou-se temporariamente com 
a mulher e os quatro filhos para a casa do pai em Piúma, 
no Espírito Santo. Na divisão de tarefas que arquitetou 
para honrar o compromisso, sobrou para toda a família. 
Sua mulher, a artista plástica Nicole Kirsteller, fazia as 
capas. Seu pai, um japonês poliglota, ficou responsável 
pela ambientação histórica dos romances. Couberam-lhe 
tarefas como localizar o mapa do Arkansas na Guerra de 
Secessão, traçar rotas de possíveis caminhos de diligências 
ou calcular o tempo gasto para uma carta cruzar os Estados 
Unidos a cavalo. (COELHO, 2012)

Talvez o mercado de romance de mocinho subsista margi-
nalmente ainda nas bancas e sebos. Talvez não seja equivocado 

10 Os romances apresentados nesse artigo mantém os mesmos herói e 
heroína. 
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imaginar que o público que frequenta bancas de jornal não neces-
sariamente frequenta livrarias — ou será que isso também está 
mudando? Se a mercadoria muda, muda também sua circulação e, 
potencialmente, seu mercado — o sentido da mudança é  excluir 
o antigo leitor? As livrarias de shopping center, convertidas em 
megastores análogas a lojas de departamentos reconecta o antigo 
leitor, ou ele se perde nela, entre discografia, filmografia, papelaria, 
livros e revistas de toda sorte, jogos, café, acesso à internet. Parece 
estar-se consolidando uma nova condição e dinâmica de consumo 
que permanece aberta à pesquisa.

Finalmente, se a adesão a uma formação discursiva pode elevar 
ou aniquilar a alma do receptor a ela identificado, é possível estimar 
os danos sociais associados o mercado de livros de entretenimento 
considerando que, na prática, ele “substitui” o papel do Estado de 
formar cidadãos críticos, formando, em seu lugar, o consumidor com-
pulsivo, geralmente incapacitado11 de ler criticamente os produtos 
do mesmo mercado que o criou. Entretanto, também já sugeri que 
um projeto educacional humanizador poderia incluir o romance de 
mocinho, desde que a partir de uma mediação pedagógica questio-
nadora e voltada a abrir horizontes de leitura literária e leitura de 
mundo. Se, de acordo com Adorno e Horkeimer (1985), estaríamos 
nesse caso comprando e lendo “lixo cultural”, não se pode negar 
que se trata do lixo que nós produzimos como sociedade — e se não 
fosse possível aprender nada com o lixo, esses mesmos autores não 
teriam nos legado uma crítica tão fecunda da sociedade de consumo, 
da indústria cultural e sua ideologia, e das relações sociais mediadas 
pela produção de significados. Não se pode responder à necessidade 
de enfrentamento do mundo real sem encarar os produtos do mundo 
real. Assim, se a “fusão atual da cultura e do entretenimento não se 

11 Literalmente: “incapacitado” não é simplesmente incapaz, é alguém 
potencialmente capaz, mas alijado da realização dessa capacidade.
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realiza apenas como depravação da cultura, mas igualmente como 
espiritualização forçada da diversão” (Adorno; Horkheimer, 1985p. 
134), é nossa tarefa descrever, entender e explicar a natureza e as 
implicações dessa espiritualização.
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FRAGMENTOS CONCEITUAIS 
PARA UMA PROPOSTA LOCAL DE 
DESCOLONIZAÇÃO DA LEITURA

Marta Francisco de Oliveira*

Resumo: Este artigo propõe a aplicação de alguns conceitos contemporâneos, 
do pensamento descolonial (ou decolonial) (MIGNOLO, 2014) na reflexão 
acerca da leitura para, a partir de uma inicial observação dos modos 
como essas práticas ocorrem ou são incentivadas na atualidade, inclusive 
nos suportes digitais, considerar aspectos que ainda põem em cena os 
incentivos de leitura de textos literários pautados em relações de mercado. 
As práticas leitoras parecem, até certo ponto, e para um público expressivo, 
determinadas e consolidadas através da lógica de consumo dos produtos 
direta ou indiretamente relacionados com textos literários que lhes dão 
origem, em suas versões cinematográficas, séries televisivas ou outros 
produtos derivados da relação entre obra literária e mídias de divulgação. 
Observando tais aspectos, inserimos nas discussões os pressupostos teóricos 
que, segundo Palermo (2008), compõem um arquivo conceitual importante 
na construção de um discurso latino-americano, considerado fragmentado 
até fins do século XX, mas que abarcam mudanças paradigmáticas 
conceituais expressivas para se considerar modos de descolonizar as leituras 
e ampliar suas formas de incentivo e divulgação para abarcar autores e 
autoras locais e seus textos. É neste sentido que, no século XXI, a força do 
pensamento descolonial aponta para uma epistemologia outra que funda a 
percepção de nossa subalternidade enquanto latino-americanos e condição 
fronteiriça também nos processos de escrita e de leitura.
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Abstract: This article proposes the application of some contemporary 
concepts, of decolonial (or decolonial) thinking (MIGNOLO, 2014) in the 
reflection about reading, starting from an initial observation of the ways 
in which readings occur or are encouraged today, including in supports  
digital, consider theoretical foundations that still present the incentives for 
reading literary texts based on market relations.  The readings seem, to a 
certain extent, and to an expressive audience, determined and consolidated 
through the consumption logic of products directly or indirectly related 
to literary texts that give rise to them, in their cinematographic versions, 
television series or other products derived from the relationship between  
literary work and media.  Observing such aspects, we inserted in the 
discussions the theoretical assumptions that, according to Palermo (2008), 
compose an important conceptual archive in the construction of a Latin 
American discourse, considered fragmented until the end of the 20th 
century, but that include expressive conceptual paradigmatic changes to 
consider  ways to decolonize readings and expand their forms of incentive 
and dissemination to include local authors and their texts.  It is in this sense 
that, in the 21st century, the strength of decolonial thinking points to a 
different epistemology that underlies the perception of our subordination 
and border condition also in the processes of writing and reading.

Keywords: Reading; decolonial thinking; subaltern studies; frontier.

Introdução

O objetivo deste artigo é propor uma observação dos modos 
como as leituras ocorrem ou são incentivadas na atualidade, mas com 
foco em fundamentos teóricos que ainda põem em cena as relações 
de mercado, que muitas vezes determinam quais “leituras” serão 
consolidadas através da lógica de consumo dos produtos direta ou 
indiretamente relacionados com textos literários que lhes dão origem. 
Observando tais aspectos, inserimos nas discussões os pressupostos 
teóricos que, segundo Palermo (2008), compõem um arquivo con-
ceitual importante na construção de um discurso latino-americano, 
embora fragmentado, até fins do século XX, que abarcam mudanças 
paradigmáticas no que podíamos entender como dívida pós-moder-
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na. Já no século XXI, a força do pensamento descolonial (ou decolo-
nial)1 (MIGNOLO, 2014) aponta para uma epistemologia outra que 
funda a percepção de nossa subalternidade, condição periférica ou 
fronteiriça, simbólica e linguisticamente, e nestes se inserem nossos 
processos de leitura. 

De modo geral, ao pensar em leitores e leituras n contempora-
neidade, parece haver modos de sua constituição que se expandem 
globalmente. Neste respeito, pensamos por um lado nos modos 
de estimulação que ocorrem por meio, por exemplo, de narrativas 
apresentadas ou convertidas em jogos, séries ou filmes nos mais 
variados suportes, bem como nos estímulos de leituras comparti-
lhadas e comentadas em blogs ou outros meios de interação que 
permitem o acesso a uma profusão de textos e autores, talvez com 
maior ênfase nos conhecidos internacionalmente, porém com espaço 
para a inclusão de nomes e título nacionais, regionais, locais. Há um 
duplo exercício que ocorre quando leitores se conectam por meio de 
obras que comentam e compartilham, pois deste modo também se 
apropriam de narrativas e personagens e então se sentem estimula-
dos a escrever suas próprias versões dos textos, como continuidade 
ou narrativas derivadas, as chamadas fanfictions2. Tal fenômeno se 
propaga em rede, e é muito representativo do modelo de leitores 
e leitoras da atualidade, já não tão passivos, mas estimulados ao 

1 Optaremos, a partir de agora, pela grafia “descolonial” e suas derivações, sempre 
com o ‘s’.
2 Em 2005, Nancy Schulz publicou um artigo acerca do nome “fan fiction”, indicando 
como os fãs de séries de televisão começaram a criar e compartilhar ideias acerca 
de “o que aconteceria se...” certos personagens conhecidos e admirados passassem 
por situações que os fãs imaginavam. Com o acesso à internet a partir dos anos 
1990, começou a ser possível inventar essas versões de histórias, com a apropriação 
dos personagens e a livre criação ficcional dos fãs, arquivando-as e compartilhando 
as criações autônomas e espontâneas dos admiradores que se aventuravam a 
escrever essas versões das histórias, paralelamente às originais. O termo, portanto, 
expressa claramente o que são e como essas produções ficcionais de fãs são feitas, 
compartilhadas hoje amplamente nas páginas web.  (Schulz, 2005)
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exercício prático da escrita, ademais da leitura bem mais variada que 
abarca os trabalhos de escritores e escritoras amadore(a)s, iniciantes, 
desconhecido(a)s. 

Segundo Alencar e Arruda (2017) há um comportamento leitor 
diferenciado nos ‘fanfiqueiros’, pois transformam tal leitura em 
material para escrita criativa. Como atividade desenvolvida prin-
cipalmente entre jovens, tem o duplo efeito positivo: “essa prática 
pode se tornar mais que um passatempo, por explorar a imaginação, 
estimular a criação de textos, e assim intensificar a prática de leitura e 
escrita entre os jovens” (ALENCAR, ARRUDA, 2017, p. 88). Também 
Mirian Zappone, em trabalho apresentado em evento sobre leitura 
em 2010, analisou, desde o título de sua apresentação, como este é 
“um caso de letramento literário na cibercultura”, e um “modelo 
autônomo” (2010) de aprendizagem e desenvolvimento pela prática 
que, podemos entender, converte-se em benefício na formação de 
leitores e, talvez, de futuros escritores. Ou seja, precisamos levar em 
conta que os modelos de leitura podem se tornar amplos e variados, 
consagrando aqueles que se aventuram na escrita embora não ‘pu-
bliquem’ nos moldes convencionais, com editoras mediando entre 
autores, obras e público.

Além disso, também o próprio ato de ler e converteu em tarefa 
múltipla, permeado por interferências, pausas, retomadas, textos 
simultâneos que, nas páginas e janelas dos dispositivos eletrônicos, 
aparecem e se sucedem, resultando neste novo modelo de leitor: lê, 
mas interage com amigos, ouve áudios, vê vídeos, envia mensagens, 
retorna ao texto lido, que já é seguido e recebido em meio a múlti-
plos estímulos e, portanto, com alterações evidentes nos modos de 
recepção. Talvez, do ponto de vista de profissionais e professores 
interessados na formação de leitores considerados competentes, este 
cenário não seja tão animador; contudo, parece ser difícil escapar 
dessa realidade, pois a leitura no suporte eletrônico, bastante pro-
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pagada, permite o surgimento de ‘textos’ sobre o texto lido, o que 
demonstra que há significativa alteração nas formas de recepção e 
interação com a palavra escrita.

Por outro lado, também é de nosso interesse colocar em dis-
cussão o local do leitor diante das novas compreensões, críticas e 
pensamentos considerados subalternos, fronteiriços, descoloniais, 
que nos fazem repensar nosso arquivo conceitual e literário regional, 
nacional e latino-americano. Ler um texto significa, para além de mero 
posicionamento ‘diante de’, uma apropriação, como a construção de 
um lugar de leitura que se converte também em lugar de autoria – 
quer para os que se aventuram nas narrativas fanfiction, quer para 
os que comentam, ou aqueles que se inscrevem como autores de 
pesquisas e críticas. Deste modo, percorrer os ‘fragmentos de nosso 
arquivo conceitual’, legado ao universo latino-americano como um 
todo (PALERMO, 2008), relevam seu alicerce no que há de diálogo 
entre as epistemologias descoloniais (MIGNOLO, 2014) e o pensa-
mento moderno ocidental que direciona muitos dos nossos hábitos, 
voltando-os para uma lógica de consumo que se estende para campos 
tão amplos e aparentemente corriqueiros como os de leitura. É neste 
sentido que é preciso, portanto, retomar tal modelo de pensamento 
– e des-aprendê-lo, des-pensá-lo e re-teorizá-lo, seguindo o que nos 
ensina Mignolo (2014), e inseri-lo nos debates acadêmicos que visam 
a formação de leitores e leitoras autônomo(a)s.

Descolonizando a leitura de uma escritura ‘atormentada’: reflexos 
no ato de ler

Partindo do necessário debate como forma de “desarticulação 
da colonialidade, sem nos deixar enlaçar por possíveis armadilhas de 
novas formas de colonização intelectual” (PALERMO, 2008, p. 219), 
entramos na encruzilhada, ou nos múltiplos caminhos do pensamento 
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acadêmico, dispostos à virada descolonial de um pensamento que se 
sabe e se quer fronteiriço, fundado em existências e experiências de 
variados tipos (MIGNOLO, 2014), nas quais as vozes já não devem 
ser silenciadas, e se escutam uma profusão destas, dentre as quais 
alçamos a nossa própria e inscrevemos nossas experiências pessoais 
de leitura.

Deste modo, cabe a cada leitor entre nós demarcar suas leituras 
pessoais, bem como sua própria reflexão sobre literatura, cultura, 
arte, linguagem, guiado pelo “desprendimento”, pelo “abandono 
das formas de conhecimento que nos sujeitam e modelam ativa-
mente nossas subjetividades nas fantasias das ficções modernas” 
(MIGNOLO, 2014, p.7) pautadas no consumo inclusive simbólico 
de seu pensamento ocidental externo, alheio, e a nós legado como 
duvidosa herança que resulta em “feridas coloniais, patriarcais (...) 
e racistas (...)”, ‘narcotizando’ nosso pensamento (MIGNOLO, 2014, 
p.7). É com este direcionamento que, como promotores de leitura – 
quer por meio do ensino, quer por meio da pesquisa – , poderemos 
incentivar e divulgar outras leituras já não mais pautadas apenas 
em modelos externos ou de acordo com certos padrões. O resultado 
será, certamente, uma abertura do leque de possibilidades de com-
preensões e formações, privilegiando os textos locais e outros em 
geral invisibilizados, ou escritos e tornados conhecidos por meio de 
outras vozes, que tomam para si o direito de falar em nome de mu-
lheres, ou mulheres negras, ou negros, ou indígenas, ou migrantes, 
ou deslocados, subalternos, fronteiriços, entre outros. 

Nas salas de aula de ensino fundamental e médio, porque não 
inserimos leituras de textos latino-americanos? O que podemos 
apresentar de literatura local, paraguaia, boliviana, colombiana, por 
exemplo, inclusive buscando entre autores e autoras que não constam 
em listas oficiais, acadêmicas e canônicas, mas que nos apresentam 
outros modos de escrita e observação? Talvez sejam jovens, ou não 
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tão jovens, mas que estejam em contato com os leitores contemporâ-
neos do universo on-line? Ademais, o que dizer de textos e autoras e 
autores da África, da Ásia, de migrantes, de quem se dedica à escrita 
literária e se desloca por espaços e territórios tornados cada vez mais 
multifacetados, às vezes receptivos, às vezes hostil?

De certo modo, pensando como professores e pesquisadores, 
observar as mesas de exposição de livrarias físicas, dispostas com 
uma profusão de obras qual banquete com as mais diversas iguarias, 
para todos os gostos, bem como as páginas iniciais das lojas virtuais, 
também exibindo seus produtos, parece revelador de um universo 
de leitura que abarca tendências múltiplas, do cânone ao popular, 
mas com foco no momentâneo pautado em gostos moldados por 
tendências que vão do cinema à música, séries e jogos eletrônicos, re-
ferências de leituras de influenciadores digitais, possivelmente temas 
e títulos diretamente relacionados a temas e assuntos políticos, sociais, 
culturais, históricos, desencadeados por episódios de relevância em 
dado momento recente. Nestes espaços, porém, ainda se sobressai o 
‘objeto’ livro como o bem a ser comprado e consumido, mesmo nas 
plataformas digitais e aplicativos de leitura para celulares e tablets3.   

 Formando um ‘mapa’ mais simbólico e conceitual do que geo-
gráfico, redesenhamos nosso território de leituras, na América Latina, 
como um tecido composto pelos “processos contemporâneos de glo-
balização”, usando a expressão de Lasch (2014, p. 6), por um lado, mas 
extrapolando teoricamente qualquer definição limitadora. Queremos, 
aqui, usar seu mapa como metáfora. Pedro Lasch é o responsável pela 
capa da série de obras que compõem “El desprendimento,” “nome 
que reúne diversos ensaios guiados pela ideia de abandono ativo das 
formas de conhecer que nos sujeitam e modelam ativamente nossas 

3 Vale ressaltar que, na situação presente do primeiro semestre de 2020, de pandemia 
e isolamento social, a leitura tem sido incentivada como atividade desejável, às 
vezes terapêutica, alternativa para crianças, jovens, a adultos e idosos. 



53

Fragmentos Conceituais para uma Proposta Local de Descolonização da Leitura

subjetividades nas fantasias das ficções modernas (...)” (MIGNOLO, 
2014, p.7), da editora Del Signo (Argentina). Para Mignolo, 

o relato a modernidade com sua carga semântica e 
retórica de progresso impulsiona o consumo, se esforça 
por manter a ideia de que a história é única e desemboca 
na ontologia de que a ideia de modernidade constrói, 
desloca e complementa a felicidade cristã com a felicidade 
terrenal do consumo. Por isso o propósito é a perpetuação 
de subjetividades modernas devotas do consumo (...) e o 
signo do cumprimento de uma vida moral e bem sucedida 
é o acúmulo de riqueza, mercadorias e propriedades. (2014, 
p.7 tradução nossa)

Portanto, com essa lógica de consumo se perpetuando e se ex-
pandindo nos modos de vida e de leitura, como reverter os enganos 
de uma história única se não pela pluralidade de vozes que não mais 
podem ser silenciadas? Os projetos de leitura, sem dúvida, podem 
ser de ajuda neste sentido.

A capa a que me referia anteriormente estampa o mapa do mun-
do, representando as Américas, porém o que se vê escrito ao longo 
do continente, do norte ao sul, é: Índia Oriental. A arte de 2009, cujo 
título é “The indianization of globalization/ La globalización de la 
indianización”, é construído no jogo com o inglês e o espanhol, e este 
uso de ambas línguas apresenta duas possibilidades, visto que não 
há equivalência semântica no que se poderia considerar tradução. 
De fato, ‘poderia’ e não poderia: “A globalização da indianização/ A 
indianização da globalização” são os significados pretendidos, não 
como restrição, mas como ampliação, como as interpretações pos-
síveis em ambos os idiomas, complementares, lugar de encontro e 
de sociabilidade entre os sentidos. É no jogo ambíguo que a leitura, 
qualquer leitura contemporânea, deve se concentrar e se concretizar. 
Abaixo, a reprodução da imagem da capa, retirada da internet (in: 
https://www.google.com/search?q=arte+y+est%C3%A9tica +en+la+en-

https://www.google.com/search?q=arte+y+est%C3%A9tica +en+la+encrucijada+descolonial+imagen+portada&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZu8iNifHqAhUwH7kGHTWQA-cQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=GMFBfc2frsA74M
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crucijada+descolonial+imagen+portada&source=lnms&tbm=isch&-
sa=X&ved=2ahUKEwiZu8iNifHqAhUwH7kGHTWQA-cQ_AUoA-
XoECAwQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=GMFBfc2frsA74M:)

Voltemos nossa atenção para o parágrafo explicativo acerca da 
arte apresentada na obra:

Este mapa funde o inglês, o espanhol e o francês para 
produzir uma nova cartografia baseada nos significados das 
palavras “índio” e “indígena”. Apresentando o fundamento 
de nossos processos contemporâneos de globalização, o 
mapa é um retorno à experiência europeia da ignorância 
e confusão ao chegar ao continente americano. Como 
visão futura ou presente, no entanto, a renomeação dos 
continentes neste novo mapa registra o épico crescimento 
cultural e político da população que – não importa o quão 
correta ou erroneamente – foi denominada “índia” ou 
“indígena” (LASCH, 2014, p. 6)

Falamos, portanto, de leituras possíveis, agora não mais deter-
minadas por modelos pré-estabelecidos e repassados – replicados 
– sem questionamento, sem pensamento crítico. Ademais, tomamos 

https://www.google.com/search?q=arte+y+est%C3%A9tica +en+la+encrucijada+descolonial+imagen+portada&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZu8iNifHqAhUwH7kGHTWQA-cQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=GMFBfc2frsA74M
https://www.google.com/search?q=arte+y+est%C3%A9tica +en+la+encrucijada+descolonial+imagen+portada&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZu8iNifHqAhUwH7kGHTWQA-cQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=GMFBfc2frsA74M
https://www.google.com/search?q=arte+y+est%C3%A9tica +en+la+encrucijada+descolonial+imagen+portada&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZu8iNifHqAhUwH7kGHTWQA-cQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=625#imgrc=GMFBfc2frsA74M
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de Pedro Lasch a base para a reflexão acerca da escrita e da leitura 
de nosso espaço biogeoistórico: se ele redesenha a cartografia física, 
também o fazemos do ponto de vista cultural e teórico: do “retorno 
à experiência europeia de ignorância e confusão ao chegar ao con-
tinente americano” e seus modos de leitura, cujo registro demarca 
o engano, aos modos de releitura, revisão, através da denúncia e 
superação – ainda em entredito – pelo leitor  latino-americano que, 
através da lógica ou da experiência de re-aprender e de re-existência, 
estabelece o diálogo crítico com as noções e configurações simbólicas 
de seu território, sua imagem, sua linguagem, e de si mesmo, com 
base nas leituras que o constituem, para construir narrativas próprias 
a partir das sensibilidades locais e biográficas dos sujeitos leitores 
fronteiriços, subalternos, do sul.

Para os escritores brasileiros contemporâneos talvez um dos 
grandes desafios seja alcançar os leitores cada vez mais adaptados às 
novas tecnologias através de uma literatura que desperte seu interesse 
e lhes ofereça textos de qualidade literária e, ao mesmo tempo, se 
enquadrem no padrão de produtividade de uma indústria cultural 
persistente que rege grande parte do mercado editorial. É bem verda-
de que o meio digital de certa forma possibilitou aos autores em geral 
maior independência, mais visibilidade aos textos, aumentando o 
número de seus possíveis leitores e propagação da escrita.  Entretanto, 
boa parte dessa produção, talvez a mais significativa, ainda se rende 
às exigências do mercado constituído, gerando certas expectativas 
em seus consumidores leitores (alguns mais ‘leitores’ e outros mais 
‘consumidores’), mas, por outro lado, também estabelecem arqué-
tipos de escritores e escritoras bem-sucedidos e respeitados. Seu 
papel é sempre relevante, pois estes/estas podem se inscrever entre 
os que inspiram as leituras criativas que impulsionam a escrita nas 
páginas de ficção feita por fãs leitores.  Mesmo a literatura de puro 
entretenimento cria e propaga o ‘valor’ da técnica, ou fórmula, e da 
assinatura. Em resultado disso, quem se dedica à escrita de literatu-
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ra, possivelmente se sinta ‘atormentado’ por padrões editoriais, por 
estimativas de venda, por especulações... em suma, pelo mercado. O 
termo, emprestado da ficção de Ítalo Calvino, escritor europeu, ita-
liano, pode dar uma ideia mais clara do trabalho de escrita em meio 
às tentativas de adaptação às atuais demandas, sejam estas merca-
dológicas ou não, que se expandem pelo território latino-americano 
e outros considerados periféricos, mas ainda pautados por critérios 
de consumo no ambiente editorial.

Retomo a ficção de Calvino. Em Se um viajante numa noite de in-
verno, romance de 1979, o Leitor personagem sempre se vê obrigado 
a procurar pelo livro cuja leitura acaba de iniciar, mas que não con-
tém o texto completo. Por variadas circunstâncias nunca consegue 
avançar além do primeiro capítulo de cada obra que chega a suas 
mãos enquanto busca pelo livro inicial, e seus anseios de prosseguir 
lendo o levam a buscas e visitas à livraria, à editora, a uma univer-
sidade, além de outras perambulações; em dado momento, o Leitor 
se depara com uma situação insólita que demonstra a necessidade 
imposta pelo mercado que lança o livro como um bem cultural com 
valor mercadológico. No centro deste processo está o leitor consu-
midor que deverá adquirir o produto livro: em Nova York, em uma 
sala de controles cheia de aparatos e medidores encarregados de 
revelar a intensidade de concentração e a frequência dos estímulos 
enviados via texto para a leitora, uma jovem mulher presa a uma 
poltrona enquanto lê, os técnicos avaliam como a cobaia se comporta. 
“Se a atenção se mantém em certo nível com certa continuidade, o 
produto é bom e pode ser lançado no mercado; se, pelo contrário, 
diminui e se enfraquece, a combinação é rejeitada, seus elementos 
são decompostos e reutilizados em outro contexto” (CALVINO, 
1979, p.123). De certo modo, podemos pensar metaforicamente que 
o destinatário do produto intelectual europeu é, em perspectiva 
ampla, todo o espaço periférico que inclui nossa América Latina. 
Ademais, é contra essa fórmula de diluição que, do ponto de vista 
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teórico, é preciso descolonizar também em nossas leituras, e as que 
propomos em sala de aula em todos os níveis de ensino em nosso 
espaço periférico, subalterno, fronteiriço. 

De volta à ficção de Calvino, quando as folhas com os dados 
saem dos encefalogramas, o ‘homem de blusa branca’ constata que 
“não sai mais daí um romance que sirva. Ou é o programa que deve 
ser revisto, ou então é a leitora que é preciso considerar fora de uso” 
(CALVINO, 1979, p.123). Como peças de fabricação em massa da in-
dústria cultural, ou produto fabricado – o livro, ou o ‘programa’ – que 
exclui o autor criativo e organiza os elementos pré-selecionados na 
composição do romance, como em uma receita, ou o próprio leitor que 
não reage ao texto conforme o esperado, podem ser substituídos ou 
descartados. A produção de obras literárias fica, ela mesma, atrelada 
a determinadas demandas, exigências e condições, atormentando o 
autor, e muito mais aqueles e aquelas que se dedicam à escrita em 
nosso próprio território, pensando e apresentando nossas gentes, 
nossas subjetividades locais e fronteiriças, do sul da América e deste 
estado brasileiro. As mesmas exigências viajam para este lado sul do 
Atlântico e, na outra ponta do que organiza o sistema de interação 
entre autoria, obra e público, também exercem efeito direto nas lei-
turas possíveis, tentando controlá-las e padronizá-las, ‘atormentado’, 
também, as leitoras e leitores, na tentativa de enquadramento a mo-
delos esperados, determinados ‘desde fora’, por seguir o modelo que 
nos é legado, e mais ou menos controlados de leitura. Eis, portanto, 
a importância de instaurar outros parâmetros para re-pensar nossas 
propostas de leitura.

Descolonizando leituras: propostas literárias locais 

Com base na reflexão proposta por Palermo (2014), acerca da 
opção descolonial  de Walter Mignolo, colocamos em perspectiva a 
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leitura em nosso espaço local, nacional, propondo uma postura po-
lítica de instauração e reconhecimento de uma voz e de um espaço, 
na esteira de outros projetos que repensam as autorias, as escritas e 
as vozes como meios essenciais de resistência, de (re)invenção, de 
superação e desvencilhamento dos estigmas, reduções e aprisio-
namentos aos quais autoras, autores, escritoras, e escritores locais 
foram submetidas ao longo do tempo, por colocar em cena sua obra 
e incentivar sua leitura.

Apresentar as narrativas e construções de discursos locais como 
leitura a ser cada vez mais assumida e ampliada é uma forma de 
dar visibilidade à produção do saber regional através da arte e da 
literatura, e fazê-los circular local e nacionalmente. Teoricamente, 
inclusive para nós, pesquisadoras e pesquisadores, se faz necessá-
rio o complemento do des-aprender para re-aprender proposto pela 
desobediência epistêmica (MIGNOLO, 2014), bem como a reflexão 
proposta pela crítica de(s)colonial, como forma de prosseguir com o 
desenvolvimento de um olhar crítico e consciente essencial para os 
intelectuais, mulheres e homens, contemporâneos.

É neste respeito que ressaltamos a importância de desenvolver 
pesquisas locais e projetos de leitura que apresentem a jovens e adul-
tos algo de nossa leitura indígena, fronteiriça, de voz migrante, em 
diáspora. Penso, aqui, nos textos que estimulam o leitor a (re)pensar 
nosso próprio espaço de reflexão e criação literária, para voltar o olhar 
para o território simbólico no qual arte, saberes, narrativas, discursos 
e ficções surgem, ressurgem, são ressignificados, migram e deslocam 
conceitos, ao passo que são atualizados pela leitura e ganham sentido 
segundo o perfil de leitor e de leituras desenvolvidas. Estes novos 
modos de ler que tornam os conceitos provisórios, diaspóricos e 
fundam o pensamento e a literatura local não mais como restrição 
ou circunscrição regional, assim como projetos afins que elegem 
como opção de coexistência, de contraposição ou de harmonia para 
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promover o desprendimento do espelhamento da lógica que alia cres-
cimento, consumismo a exploração, marginalização e desvalorização 
humana, incluída a desvalorização da escrita local, deixando sua 
leitura à sombra, oculta, apagada, porque não se levam os textos ao 
encontro dos leitores em escolas e universidades (MIGNOLO, 2014). 

Recorrer a textos de autoras e autores locais e propor sua leitura 
e circulação se enquadra bem na nova percepção social e política que 
a insistência na escrita traz consigo, tornando as letras o espaço de 
resistência para a inscrição de nomes e obras essenciais na memória 
da poética e das narrativas contemporâneas, no caráter humanizador, 
libertador e mais democrático da literatura.  Se a literatura produzida 
localmente, nas regiões de fronteira e de contatos culturais e linguís-
ticos, de sujeitos subalternos e por muito tempo silenciados, surge 
em meio a formas de representação e constroem visões poéticas dos 
espaços físicos, metafóricos e simbólicos da linguagem, da expres-
são e da percepção de pessoas e grupos, compondo o mosaico que 
revela tanto o regional como o universal, os projetos locais de escrita 
com traços indígenas, fronteiriços, pantaneiros, migrantes, exílicos, 
transnacionais, se expandem para as histórias globais (MIGNOLO, 
2014), ultrapassando quaisquer barreiras e limites por seu caráter 
esteticamente humano, universal. 

Precisamos ler e dar a conhecer, por exemplo, o ensaio breve 
latino-americano, para conhecer as formas distintas, mas complexas, 
como a literatura propõe e difunde conhecimento nesta parte da 
América, a qual também compomos. De fato, muitos textos de au-
tores latino-americanos são facilmente encontrados, traduzidos para 
o português, porque têm ‘apelo’ para o mercado editorial; contudo, 
ainda parece faltar sua leitura e difusão entre grande parcela dos 
potenciais leitores, nas escolas e universidades. Mas nos referimos 
principalmente a textos outros, como a literatura boliviana, ou a pa-
raguaia de Josefina Plá, mas também de Augusto Roa Bastos, Ricardo 
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Brugada, Elvio Romero, Carmen Soler e outros, autores considerados 
“solamente algunos de los paraguayos que, por medio de sus letras, 
rompieron las barreras del silencio y utilizaron en tiempo y forma la 
herramienta más hermosa: la palabra escrita y todas sus derivacio-
nes”, como vemos no jornal Última Hora, através de dados retirados 
do Portal Guaraní4. 

 Como fronteira literal entre o Brasil, Paraguai e Bolívia, no pró-
prio estado do Mato Grosso do Sul há uma rica produção literária 
que nos fala da cultura e da linguagem local, no ‘portunhol selva-
gem’ de Douglas Diegues, escritor que transforma as duas línguas 
da fronteira em matéria viva para a poesia, ou na escrita que retoma 
a voz ancestral da mãe e da avó da índia Guató e jovem escritora 
Gleycielli Nonato, que escreve em uma coluna na revista Ruído 
Manifesto, em Coxim, MS. Ademais, em textos periódicos no jornal 
Correio do Estado, de Campo Grande, MS, podemos ter contato com 
a poética própria da escritora Lucilene Machado Garcia Arf, quem, 
em sua prosa, permite uma leitura ampla deste espaço cultural, da 
fronteira física entre Brasil e Bolívia, e seus referenciais simbólicos: 

Perguntei o nome para a menina boliviana e ela respondeu 
com uma voz molhada: “Xerestone”. Como?! indaguei 
um pouco confusa. “Sharon-Stone”, soletrou o pai 
orgulhoso. Fiquei atônita com o inesperado e acrescentei, 
meio sem jeito: bonito nome...  Era o que esperava a linda 
menina de traços indígenas, de mais ou menos oito anos, 
que não conheceu sua famosa xará e sequer conseguirá 
compreender, tão cedo, a homenagem insólita feita pelo pai. 
Essa atitude habita as coisas caladas, a falta de autoestima, o 
complexo de vira-latas que a América Latina carrega, entre 
a pele e a alma, implicando o desejo de ser o outro, de ser 

4 O texto foi publicado no Jornal Última Hora, em 23 de abril de 2017. 
Disponível em: https://www.ultimahora.com/literatura-nacional-10-escritores-
paraguayos-y-sus-libros-n1080272.html 

https://www.ultimahora.com/literatura-nacional-10-escritores-paraguayos-y-sus-libros-n1080272.html
https://www.ultimahora.com/literatura-nacional-10-escritores-paraguayos-y-sus-libros-n1080272.html
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loiro, famoso, rico e, se possível, americano. Passei o resto do 
dia pensando na “Xerestone”. Torcendo mentalmente para 
que um dia ela cresça empoderada, cheia de personalidade 
e, inclusive, peça para trocar seu nome, para se livrar 
dessa representação semântica, dessa etiqueta, modelo 
de colonização. Que ela aprenda grego, japonês, húngaro, 
quéchua e todas tediosas gramáticas, para ostentar, com 
letras de todos os desenhos, suas tradições indígenas. Seu 
nome rompeu a tranquilidade da evolução histórica deste 
lado do mapa, mas ela vai consertar isso! Ah, vai! (ARF, 
2019).

Texto instigador, propondo o pensamento desde dentro, de 
nós mesmos, de nossas marcas e subjetividades, apresentando esse 
outro modo de ver, ser visto, pensar e re-existir em nosso território 
metafórico e simbólico, mimetizando, de certo modo, o movimento 
literal, metafórico e intelectual da própria escritora oriunda de outro 
espaço que se fixa, com sua literatura, na fronteira. 

Ao lado desta, percebemos outras narrativas do espaço e da 
mulher da região do pantanal, como as feitas por Aglay Trindade 
Nantes e seu Morro Azul (1993) se constroem nos interstícios da 
memória e da criação literária, revelando “o modo como os fios das 
histórias pessoais, familiares e locais se imbricam com a percepção 
do próprio território, a modo de uma compreensão de si por meio 
da visão geográfica, humanista e cultural”, numa leitura que se quer 
pautada em modos outros, descoloniais, subalternos, do sul. 

Se hoje, na literatura sul-mato-grossense, contamos com tantos 
escritores e escritoras, como uma biopoeta, a autora Delasnieve 
Daspet, reconhecida internacionalmente, pois suas obras já foram 
traduzidas para o inglês, francês, espanhol e alemão, é preciso ir além 
das demandas de um mercado editorial no qual o ‘local’ talvez não 
seja rentável e, portanto, não tenha a divulgação que outros textos 
mais adequados do ponto de vista econômico tenham, para a leitura 
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baseada, mesmo que até certo ponto, em ‘venda e consumo’. Sobre 
a autora já foi dito que “defende a autodeterminação dos povos e a 
preservação do meio ambiente, enfim, usa as palavras que surgem 
para lutar contra as injustiças que sangram a quem respira” (SARTI, 
2014, p. 120). Natural de Porto Murtinho, espaço territorial de fron-
teira física e cultural, periférico, é “a poeta do Pantanal”, “ a voz de 
quem se perdeu, dos desvalidos”, militando “em prol das minorias” 
(SARTI, 2014, p.120); conhecê-los, por meio da literatura de Daspet, 
‘ouvir suas vozes’, implica essa forma de descolonização da leitura 
que re-pensa nossas formas de escrita de nós e de nosso espaço local, 
uma afirmação de nossa re-existência, instigando novas leituras.

São autores, autoras e textos, portanto, que podem conduzir à 
necessária descolonização da leitura, abrindo caminho para pensar 
‘as produções locais, sejam elas provinciais, nacionais ou continen-
tais’, “desde a exterioridade do modelo moderno-ocidental”, o que 
“requer modificar o lugar desde o qual pensamos a nós mesmos e 
desde o qual olhamos o mundo” (PALERMO, 2014, p. 9). E, neste 
aspecto, vale ressaltar o contraste com os meios de edição e divul-
gação de muitos autores, autoras e textos locais: apesar dos esforços 
de difusão e apoio para publicação, via Fundação de Cultura do 
Estado de MS, as obras não ganham tanta visibilidade. Com menor 
penetração no mercado, talvez devido à diferença na intenção final 
de sua publicação, adquiri-las exige sua busca em locais específicos e 
escassos, e sua ‘exibição’ difere muito do ‘banquete literário’ disposto 
nas livrarias de médio ou grande porte.

Considerações finais

Quando pensamos em propor a reflexão acerca de leitores e 
leitura na contemporaneidade a partir da retomada do escopo con-
ceitual a nós legado pelo esforço de desenvolvimento de um saber 
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autônomo, desde a exterioridade dos modelos que imitamos há tanto 
tempo e que moldam nossos hábitos, como se tudo se concentrasse 
em atividades de consumo e exploração, literal e simbolicamente, 
percebemos que as produções literárias originárias de nosso próprio 
espaço, território fronteiriço, marginal e subalterno, podem ser inscri-
tas como uma opção descolonial, uma tentativa de desprendimento 
de projetos tão-somente externos, cuja lógica nos reduz a reprodu-
tores e consumidores de modos de valoração do literário segundo 
critérios hierárquicos estruturados do ponto de vista de dominação 
de uns sobre outros.

Não se trata, contudo, de negar as consideradas “boas leituras”, 
as formas de apresentação dos textos aos leitores e leitoras via proje-
tos editoriais grandes ou pequenos, reforçadas por meios e suportes 
diversos, um cânone estabelecido ou pesquisas e respaldos acadêmi-
cos que sustentam uma possível lista de autores, autoras e obras de 
importância para determinados grupos; tampouco significa ignorar 
o universo de leitura que abarca grandes públicos, cumprindo certa 
função de disseminação da leitura literária em variados suportes, 
inclusive com o benefício do incentivo à escrita criativa a partir de 
modelos que despertam interesse. Ao contrário, trata-se de conhe-
cê-los e difundi-los, mas em concomitância com a busca de um outro 
olhar e pensamento crítico sobre nós mesmos e nossas produções 
literárias locais. É neste contexto que propomos, ancorados na de-
sobediência epistêmica de Mignolo (2014), “a busca de conformação 
de plataformas de pensamento próprias” (PALERMO, 2014, p. 9), 
valorizando e dando a conhecer, por difundir, nos espaços escolares 
e acadêmicos, a leitura e fruição de textos e escritores e escritoras 
locais, bem como os suportes contemporâneos, notadamente digitais, 
e as possibilidades de leitura, fruição e produção escrita, em sites e 
páginas compartilhados por uma comunidade leitora nada passiva, 
movimentando a escrita e a criação textual. 



64

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v.11 • n.21 • p. 46 - 66 • jan./jun. 2020  

Em nossa região específica, de fronteira e subalterna, pensamos 
na riqueza de leituras possíveis de uma literatura que dialoga e ex-
pressa a linguagem dos grupos em contato, de culturas que confluem 
ou se chocam. Como fragmento conceitual, o “glocal” – busca do 
“equilíbrio entre a localização do global e a globalização do local” 
pode promover “criações autônomas e válidas para a expressão das 
identidades baseadas no lugar” (PALERMO, 2014, p. 11). Sem dúvi-
da, é importante “pensar  (...) sobre o que significa o lugar além do 
espaço físico o de hábitat, particularmente em nosso tempo, quando 
circula tão fortemente o discurso da globalidade.  O lugar é muito 
mais o que dá significado ao mundo integrando coisas, corpos e 
memórias em configurações particulares, gerando espaços e regiões 
para a existência (PALERMO, 2014, p. 10). De fato, como território 
simbólico, emana e permite leituras várias, multifacetadas, complexas 
e necessárias neste novo milênio, agregando vozes antes silenciadas 
ou meramente ignoradas, quer pela academia, quer pelo mercado e 
suas comunidades de leitores.

Assim, buscar a literatura indígena, a prosa que marca o encontro 
de idiomas, a literatura do outro lado das fronteiras nacionais, nos 
países vizinhos e em toda a América Latina, as escritas que migram 
quando as escritoras e escritores se enveredam por outros espaços, 
físicos, virtuais e simbólicos, novas maneiras de ver e escrever que 
alteram a percepção do território narrado, da linguagem, de nós 
mesmos, significa ampliar a importância e o alcance dos modos de 
leitura, não mais determinados por modelos pré-definidos e defini-
dores, mas promovendo a autonomia dos leitores, leitoras e leitura 
contemporâneos. Este, entendemos, deveria ser o objetivo dos espa-
ços formadores e promotores do ato de ler, descolonizando leituras 
a partir de um aparato teórico-crítico outro: desobediente, inovador, 
instigador. Libertador.
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Resumo: Este trabalho é resultado de um projeto de extensão vivenciado na 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na cidade de Corumbá, no ano 
de 2019, tendo como público alvo as comunidades vulneráveis do entorno. 
O objetivo principal desse tipo de projeto é credenciar a universidade junto 
à sociedade como um espaço de produção do conhecimento para dirimir 
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pautado nos princípios democráticos e transformadores que ampliam o 
diálogo entre os diferentes saberes disciplinares e a integração de ensino, 
pesquisa e extensão. A pesquisa centrou-se na seleção dos livros em acordo 
com a faixa etária, na escolha dos temas e nas observações fenomenológicas 
a partir da recepção do grupo de crianças, entre 6 e 8 anos, acompanhados 
durante o período. Para avaliar a recepção das obras escolhidas, bem como 
os efeitos manifestados pelos leitores, usamos autores como Cândido (2006), 
Iser (1999), Compagnon (2009) e Perissé (2006) entre outros.
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Resumen: Este trabajo resulta de un proyecto de extensión aplicado en la 
Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, en la ciudad de Corumbá, en 
el año 2019, dirigido a las comunidades vulnerables de los alrededores. El 
objetivo principal de este tipo de proyecto es acreditar a la universidad con 
la sociedad como un espacio de producción de conocimientos para hacer 
frente a las desigualdades sociales entre las clases. Así, con este propósito 
nació el proyecto titulado “Orejas de libro: la literatura en escena”, basado 
en principios democráticos y transformadores que amplían el diálogo entre 
los diferentes conocimientos disciplinarios y la integración de la enseñanza, 
la investigación y la extensión. La investigación se centró en la selección 
de libros según el grupo de edad, la elección de temas y las observaciones 
fenomenológicas de la recepción del grupo de niños acompañados durante el 
período. Para evaluar la recepción de las obras elegidas, así como los efectos 
presentados por los lectores, utilizamos autores como Cándido (2006), Iser 
(1999), Compagnon (2009) e Perissé (2006) entre otros.

Palabras-clave: literatura infantil, ciudadanía, extensión universitaria.

Introdução

São vários os autores que desenvolvem trabalhos investigativos 
sobre leitura, focados na vulnerabilidade social, um conceito que 
se constitui como base de um corpo teórico emergente que aspira 
desenvolver práticas integradoras para enfrentar os fenômenos da 
desigualdade e da pobreza que provocam instabilidade no processo 
de ensino, tendo como consequências visíveis o comportamento do 
jovem na tentativa de ascender a cursos universitários ou mesmo ao 
mercado de trabalho. 

A vulnerabilidade é um atributo de indivíduos, lares ou comu-
nidades vinculadas a processos estruturais que configuram situações 
de fragilidade, precariedade, indefesa e incerteza. São condições 
que afetam as possibilidades de integração, mobilidade social ou 
desenvolvimento, colocando os envolvidos no centro dos processos 
de exclusão social. 
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Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, 
2018, a condição de vulnerabilidade está associada a diversas verten-
tes sociais, e apesar dessas estarem correlacionadas ao capital, não 
quer dizer que somente a qualidade financeira em que um indivíduo 
se encontra vá responder como único indicador de vulnerabilidade. 
A educação encontra-se em meio a tais vertentes, e quando temos a 
privação desse ativo para a sociedade, é gerado um mal-estar social, 
tendo como resposta a ausência do conhecimento, e que para um 
sujeito exposto a tais condições pode acarretar uma série de conse-
quências, como sua permanência à margem do Índice de Vulnerabi-
lidade Social - IVS.  A vulnerabilidade marca um déficit no cotidiano 
e nas relações sociais e pessoais do cidadão, tardando e dificultando 
sua inserção em ambiente de integração de forma a aproximá-lo da 
zona de desfiliação social.

As iniciativas de projetos desta linha partem do reconhecimento 
de que as vulnerabilidades sociais decorrem de processos mais am-
plos contra os quais o indivíduo não conseguirá agir por si só, por 
não possuir ferramentas para lutar isoladamente, apenas as políticas 
públicas poderiam alterar tal realidade. Partindo desse princípio, a 
Universidade tenta responder a essas demandas da sociedade imple-
mentando projetos que, apesar de abranger um público considerado 
pequeno, consegue oferecer a essas crianças acesso aos bens culturais 
mais necessários: a literatura. 

As aulas de leitura no projeto foram oferecidas semanalmente, 
às terças e quintas-feiras, no período da tarde, no espaço físico do 
Instituto Moinho Cultural, uma instituição mantida pela comunidade 
local que abriga diariamente cerca de 400 crianças e adolescentes, 
em situação de risco, oferecendo aulas de música, dança, tecnologia, 
educação ambiental etc., no contraturno do ensino regular. Duas 
monitoras do curso de Licenciatura em Letras foram capacitadas 
para desenvolver ações, com dois grupos de 35 crianças cada um, 
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com intuito de despertar a curiosidade, o prazer e a consciência para 
questões que a leitura envolve, de forma natural, embora houvesse 
toda uma didática pensada para o acolhimento literário. 

A cidade fronteiriça que foi campo para a experiência é Corumbá, 
localizada à oeste do estado de Mato Grosso do Sul, na fronteira com 
a Bolívia. Sua economia é baseada na extração de minérios, agrope-
cuária, turismo e pesca e tem apresentado alto índices de violência 
envolvendo a exploração sexual, tráfico de pessoas e tráfico de drogas, 
entre outros. Daí a necessidade premente, de enquanto professores, 
contribuir com ações que permitam o acesso à arte literária que en-
volve o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade e o estímulo 
às manifestações artísticas, demonstração de desejos e sentimentos 
de recriação da realidade social. Se a condição de leitor literário não 
for de fato uma contribuição para constituir pessoas melhores, pelo 
menos poderá colocá-las diante dos acontecimentos da vida, e isso 
já é um passo para que o sujeito possa viver com mais consciência 
e criticidade. 

A literatura como bem social

O sociólogo brasileiro Antônio Cândido (2006) assegura que só 
podemos entender a realidade, fundindo texto e contexto literário 
numa interpretação dialeticamente íntegra, em que tanto o velho pon-
to de vista, explicado por fatores externos, quanto o outro, norteado 
pela convicção de que a estrutura é virtualmente independente, com-
binando-se como momentos necessários do processo interpretativo. 
Cândido não trata a literatura como instância de formação humana, 
tampouco aplica o ideal clássico do instruir com deleite, ele a defende 
como uma questão dos direitos humanos, direito inalienável, um bem 
cultural onde se concentra a essência do ser humano, como podemos 
depreender do fragmento que segue:
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A literatura pode formar; mas não segundo a pedagogia 
oficial, que costuma vê-la ideologicamente como um veículo 
da tríade famosa – o Verdadeiro, o Bom, o Belo –, definidos 
conforme os interesses do grupos dominantes, para reforço 
da sua concepção de vida. Longe de ser um apêndice 
da instrução moral e cívica [...] ela age com o impacto 
indiscriminado da própria vida e educa como ela – com altos 
e baixos, luzes e sombras. (CANDIDO, 1972, p. 805-806).

Acreditar no papel formador da literatura, para Antonio Candi-
do, implica lutar por ela como se luta pelo direito à moradia, o direito 
à alimentação ou à saúde.

A literatura é a mimetização da vida e, como arte da palavra, 
é instrumento de comunicação e interação social; ela cumpre com 
vários papeis, além de transmitir os conhecimentos e a cultura de 
determinada comunidade. Está vinculada à sociedade em que se 
origina, assim como todo tipo de arte, pois o artista não consegue 
ser indiferente à realidade. A obra literária, instrumento principal 
do projeto, é resultado das relações dinâmicas entre escritor, público 
e sociedade, porque através de suas obras o artista transmite seus 
sentimentos e ideias sobre o mundo, levando seu leitor à reflexão e 
até mesmo à mudança de posição perante a realidade, auxiliando no 
processo de transformação social. 

A literatura também pode assumir formas de crítica à realidade 
circundante e de denúncia social, transformando-se em uma litera-
tura engajada, servindo a uma causa político-ideológica, mas não 
é nossa intenção nos aprofundarmos nesse debate. Podemos dizer 
que o texto literário conduz o leitor a mundos imaginários, causando 
prazer aos sentidos e desenvolvendo a sensibilidade humana. Devido 
a essa importância, a literatura transformou-se, em várias partes do 
mundo, em disciplina escolar dada a sua importância para a língua e 
a cultura de um país, assim como para a formação de jovens leitores. 
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Conscientes desse papel, escolhemos, para cada encontro, livros 
que além de encantar pudessem promover o conhecimento crítico, 
conectando o mundo imaginário ao mundo real. Após as leituras - 
ora executadas em conjunto, ora executada apenas pelas monitoras, 
com ajuda de elementos artísticos, com o intuito de atrair a atenção 
das crianças - foram promovidas discussões com o fim de conduzir 
o pensamento do público infantil à reflexão, sempre com muita na-
turalidade. Nos últimos encontros, eles já estabeleciam as relações 
individualmente, antes da intervenção das monitoras, expressando 
sentimentos, opiniões e imprimindo considerações a partir de sua 
própria perspectiva. Do que se pode depreender uma evolução na 
elaboração do pensamento no decorrer da proposta, o que nos es-
timula na continuidade, no entanto, ainda que não alcançasse esse 
resultado, a literatura já teria cumprido com outros desígnios. Coelho 
assegura que:

A literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, 
é arte: fenômeno de criatividade que representa o mundo, 
o homem, a vida, através da palavra. Funde os sonhos e a 
vida prática, o imaginário e o real, os ideais e sua possível/
impossível realização... (COELHO, 2000, p. 27).  

A seleção dos livros levou em consideração o ambiente em que 
vivem esses pequenos: a fronteira; de forma que foram eleitos livros 
de autores brasileiros e bolivianos, que facilitassem a contextualização 
local, com o intuito de incentivar o reconhecimento de características 
peculiares às culturas dos dois povos. Também foram contadas histó-
rias e criadas performances a partir das lendas urbanas que habitam 
o inconsciente coletivo regional, despertando o interesse na memória 
que perpassa o lugar, de modo que pudessem, na prática, vivenciar 
as condições de fronteira e assim criarem uma concepção própria do 
espaço onde vivem. As obras consideradas clássicas e que habitam o 
consciente cultural coletivo de todos nós, foram atualizadas e subjetiva-
das com elementos contemporâneos. Por exemplo, quando contamos a 
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história dos “Três porquinhos”, exploramos a questão da casa enquanto 
forma de proteção, independente de nossa escolha e enquanto forma 
de construção do conhecimento. As construções artificiais, precárias, 
que podem ser derrubadas e as construções efetivas que serão instru-
mentos para o enfrentamento a subcidadania, durante toda a vida. 

A formação de identidade no espaço fronteiriço Brasil/Bolívia

Saber o lugar de onde se constrói o discurso, quem o constrói e 
para quem é construído, segundo Dominique Maingueneau (1997, 
p.37), garante ao discurso mais eficácia, contribuindo com o entendi-
mento do que está sendo enunciado, já que ele está permeado pelas 
marcas culturais e sociais daquele que o enuncia.

O espaço geográfico objeto deste estudo foi a fronteira Brasil/
Bolívia envolvendo os municípios brasileiros Corumbá e Ladário 
e das secciones municipales bolivianas de Puerto Quijarro e Puerto 
Suárez, uma faixa de fronteira que produz complexas intersecções e 
um emaranhado de relações que funcionam como elementos de apro-
ximação e outras vezes de afastamento. A vida na fronteira coloca o 
indivíduo frente ao “outro”, ao estrangeiro, diferente do que ocorre 
nas áreas centrais, tornando-se necessário compreender esse lugar e 
em que medida interfere na construção do conhecimento das crianças 
e como isso é acionado dentro dos limites da compreensão infantil. 

A identidade local tenta se solidificar a partir da aproximação 
desses dois países que carregam consigo culturas distintas, que 
trazem em si todo o complexo colapso político promovido pela 
neocolonização e outros efeitos da pós-modernidade que acabam 
interferindo mais intensamente na zona de fronteira. 

Todos esses elementos conjugados colaboram para um alto 
índice de preconceito arraigado em todas as camadas sociais. O 
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preconceito linguístico é um dos mais exercitado pelas crianças, 
que o utiliza como forma de ridicularizar o outro. Como as escolas 
brasileiras comportam um número elevado de estudantes bolivianos, 
a língua é acionada como categoria identitária servindo de “limite” 
entre as nacionalidades. Diante disso, nosso intento foi utilizar a 
literatura como forma de reconhecer a diversidade linguística local, 
identificando as diferenças não como categorias de melhor ou pior, 
mais ou menos prestígio, mas como forma de reforçar as culturas 
envolvidas e diminuir o preconceito. Rejeitar a realidade linguística 
do aluno é rejeitar o aluno em si. Identificando as diferenças nas 
línguas, elas poderão ser respeitadas e valorizadas. De modo que as 
apresentações, mesmo quando em português, foram culturalmente 
traduzidas ao espanhol. 

O projeto funciona como um espaço integrador por valorizar as 
culturas de ambos os países. Como essa fronteira tem o histórico de 
negação de identidade, por parte de estudantes bolivianos desloca-
dos de seu território, aproveitamos para reforçar, com eles, a ideia 
de identidade. 

A criança boliviana, matriculada em escolas brasileiras, nega sua 
identidade na tentativa de provar que é brasileira, já que a maioria 
possui registros de nascimento em cartório brasileiro, mas ao mes-
mo tempo não é aceita pelo brasileiro que a considera boliviana, 
acarretando uma paradoxal crise da falta de pertencimento. O fato 
também abarca outras variantes que corroboram para potencializar 
esse quadro que, na medida do possível foram levantadas pelas mo-
nitoras, com muita ludicidade, nas atividades leitoras, responsáveis 
pela entrada do indivíduo no processo crítico e social, articulando 
o estético e o ético. 

Arnaldo Rosa Viana Neto (2005), no texto “Multiculturalismo 
e Pluriculturalismo” fala da crise de modernidade no processo civi-
lizatório como etapas do longo processo de instituição de políticas 
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multiculturalistas, cujo objetivo é a gestão das diferenças, o que acaba 
sendo demarcada dentro desse processo de formação de identidade:

O multiculturalismo busca um redimensionamento de 
fronteiras e fechamentos característicos da epistemologia 
monocultural e a problematização de conceitos, como 
universalismo, racionalismo, subjetividade, cidadania, 
ética, direito, inscritos no projeto de modernidade das 
democracias liberais que fazem da integração da diferença 
um dos fundamentos de sua legitimidade. (VIANA NETO, 
2005, p. 290)

Identificar o outro na esfera humano social pluralista é sempre 
identificar-se, um processo reflexivo, desse modo, é geralmente um 
processo de interação, inserido numa relação social.  Cada identidade 
só se estabelece em relação a outras identidades, numa relação com-
plicada de proporções territoriais e valorações negativas e positivas 
(HAESBAERT, 1999, p. 175). A identidade é uma construção a partir 
de vários elementos que compõem a vida de cada ser. É uma cons-
trução social que envolve o histórico e o geográfico e que, segundo 
Hobsbawn e Ranger (2002), é passível de ser sempre reinventada. 

A recepção do texto literário infantil

Na obra O ato da leitura: uma teoria do efeito estético (1996), 
Woolfgang Iser discute a ação fenomenológica entre autor, obra e 
receptor. Para ele, uma obra literária não deve ser julgada apenas 
pelo conteúdo estrutural em si, mas também pelos atos em sua re-
cepção. Há a recepção e o efeito causado por essa ação. A recepção é 
a assimilação documentada do texto, constante de testemunhos de 
tempo e lugares, atitudes e reações que condicionam a apreensão do 
texto. Já o efeito do texto é a “prefiguração da recepção” o que envolve 
um potencial de efeitos cujas as estruturas põem a assimilação em 
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curso e a controlam até certo ponto. De modo que, o auge da estética 
da recepção é o cruzamento de efeito e recepção, fazendo com que 
a arte comporte os efeitos do texto. A leitura então passa a ter dois 
polos: o polo artístico e o polo estético. O primeiro designa o texto 
criado pelo autor e o segundo a concretização produzida pelo leitor. 

Para Iser (1996), interpretar o significado de uma obra de arte 
pressupõe entender o seu comportamento com a realidade. O teórico 
enfatiza que uma das principais características do texto literário é 
que este não perde sua capacidade de comunicação depois que seu 
tempo passou. Eles conseguem falar mesmo quando sua mensagem 
se torna histórica e sua significação se trivializa:

Se o texto ficcional existe graças ao efeito que estimula 
nas nossas leituras, então deveríamos compreender a 
significação mais como produtos de efeitos experimentados, 
ou seja, de efeitos atualizados do que como ideias que 
antecedem a obra e se manifesta nela. (ISER, 1996a, p. 54) 

Foi com base nos estudos de Iser que analisamos a recepção dos 
textos e os efeitos causados nos pequenos leitores. Temos de consi-
derar que as leituras tiveram mediadores, que funcionaram como 
provocadores e não como orientadores conclusivos. A intenção foi a 
de construir pontes, ou seja, criar condições para que livros e leitores 
se encontrassem. Não é fácil reduzir esse trabalho de mediação a um 
método que comporte os vários procedimentos trabalhados, já que 
nosso trabalho foi também verificar a recepção em várias formas de 
leitura. Em primeiro lugar, os mediadores precisam ser bons leitores, 
ter perspicácia, deixar-se também tocar pelos livros, desfrutar de seus 
significados para posteriormente compartilhar com as crianças. Em 
segundo lugar, um mediador cria rituais, momentos e atmosferas 
propícias para facilitar os encontros entre livros e leitores. 

Para cada encontro programado, os mecanismos de leitura eram 
pensados anteriormente, de acordo com os elementos explorados na 
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obra, até porque muito dos materiais precisavam ser desenvolvidos, 
comprados ou recolhidos, como é o caso de materiais recicláveis. 
Ás vezes o livro era lido em voz alta, outras vezes propiciávamos 
leituras mais intimistas, separando uma criança da outra, ou criando 
pequenos grupos. 

Em algumas ocasiões, para observarmos a manifestação dos 
efeitos do livro sobre o leitor, solicitamos desenhos expressivos, o que 
gerou um material bastante interessante que deve se desdobrar em 
outro artigo com o respaldo de teorias da psicanálise. O fato de estar 
em uma fronteira em que o exercício do preconceito, embora velado, 
seja latente, a prática de desenhar torna-se um espaço importante 
para esses leitores esboçarem os conflitos que vivem e sinalizarem a 
angústia do não-pertencimento. 

O miniteatro também foi utilizado como proposta de leitura. 
Ora as monitoras encenavam a obra, ora liam e posteriormente 
orientavam pequenas encenações, dando espaço para as manifesta-
ções dos pequenos.  As turmas eram divididas em grupos pequenos 
para facilitar as impressões individuais. Nessas manifestações ficam 
bastante latentes a cultura de cada um, o que envolve língua, religião, 
comida e música. Talvez tenha sido a dinâmica que possibilitou a 
maior inserção de elementos culturais próprios. Já que essa criação 
de personagens, feita na sequência da leitura, permite esse resgate 
da cultura familiar.  Quando a encenação era feita pelas monitoras, 
havia sempre o desejo infantil de se vestir do mesmo modo e também 
de protagonizar partes da história. 

A apresentação cênica de “A noiva de Ladário” foi repetida várias 
vezes por solicitação dos alunos que, obviamente, queriam reviver 
a mesma catarse proporcionada pela narrativa que consta de uma 
lenda urbana que vem sendo repassada oralmente já há muitos anos 
pela região. Nunca foi de fato escrita e publicada, a não ser, como 
em nosso caso, roteirizada, com fins cênicos, para determinados 
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grupos, sobretudo universitários. A versão infantil que elaboramos 
dialoga com as festas culturais mexicanas que também possuem 
suas replicações na Bolívia. A versão local conta que uma noiva foi 
assassinada no dia do casamento, a caminho da igreja, na rodovia 
entre Corumbá e Ladário e, desde então, permanece no lugar do 
acidente pedindo carona, a homens que trafegam no local para ir ao 
encontro do noivo. Os motoristas desavisados concedem a carona e 
em certa parte do caminho ela desparece, ou quando olham para a 
moça percebem que ela está vestida de noiva, ou, os já avisados não 
param o carro, mas quando olham pelo retrovisor enxergam uma 
noiva no banco de trás. 

São muitas as versões contadas na região. Também a nossa narra-
tiva foi implementada por elementos da cultura latina. A noiva ganhou 
características hispânicas no figurino, na maquiagem e no idioma, sem 
abrir mão da parte cômica, que funciona como um instrumento para 
suplantar o medo presente na condição de personagem-morta.

O retorno dado pelas crianças foi surpreendente. Quase todos 
possuem um parente que já viu a noiva e queriam contar a sua versão 
da história. O que nos leva a crer que a maioria dos alunos, conside-
rados desprovidos dos bens mais eruditos recebem um maior repasse 
da cultura oral e que tais famílias devem estar há muito tempo na 
região, diferente do público procedente de escolas particulares, onde 
a maioria pertence a uma camada social de extrato médio, vide a 
formação social que envolve um contingente grande de profissionais 
da marinha, exército e aeronáutica que são itinerantes. 

Embora seja essa informação passível e até carente de interpre-
tação adequada e contextualização, constitui uma fonte de conhe-
cimento aproveitável. Até aonde chega a literatura oral? Quem a 
repassa? São os pais, os avós? Perguntas que nos foram levantadas 
durante a aplicação do projeto e que merecem ser investigadas pois 
nos levam à máxima de que uma comunidade extremamente pobre 
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pode ser culturalmente rica. A cultura é por si mesma geradora de 
desenvolvimento na medida em que estimula processos criativos, 
individuais ou coletivos. E a literatura é uma dimensão da cultura. 

Fato é que, quem lê, ou assiste a manifestação de uma leitura 
entra em contato com a atmosfera criada pelos referidos fatos, pene-
tramos em novos ares, respiramos cultura, criamos imagens, alimen-
tamos nossa potência criadora. Gabriel Perissé assinala que isso é 

Interpretar um texto como caminho de interpretação da 
vida humana. Daí seu poder formativo e seu interesse para 
a educação. A leitura como diálogo vivo entre mim e o 
texto. Leitura dialogal, realizada com esforço e prazer, com 
criatividade e método. (PERISSÉ, 2006, p. 49-50)

Para o autor, quando o leitor recria o texto, identifica sua melodia 
profunda, reproduzindo-a com sua voz pessoal, com uma visão de 
mundo pessoal, despertando a vida originária do texto, despertando 
ele também para a leitura da vida. Se não acontecer esse “despertar” 
será uma leitura arbitrária, artificial ou reducionista. 

Outro narrativa que ocupou várias semanas do projeto foi A 
semente da verdade de Patricia Engel Secco. Uma obra que mantem 
afinidade com os Contos de fada, mas adaptado à contemporanei-
dade. Também propõe um diálogo com o meio ambiente, com a 
importância do conhecimento, com a integridade, ética e com a sa-
bedoria alcançada pela vivência e compartilhamentos sociais. Trata 
de um imperador que para escolher seu sucessor, convoca todas as 
crianças do reino e entrega a cada uma delas uma semente. A criança 
que lhe trouxesse, depois de um ano, a mais bela planta, o sucederia 
após sua morte. Thai se esforça bastante, mas a semente não vinga. 
O que dizer ao Imperador? Seguindo os conselhos do avô, um velho 
jardineiro, o menino decide falar a verdade. 

A história foi lida de várias maneiras e a recepção foi avaliada 
por meio de desenhos ilustrativos, de histórias familiares que eles 
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contaram, de pequenos poemas e de uma plantação de feijão feita no 
espaço físico do Moinho cultural, em pequenos vasos, para que eles 
pudessem acompanhar demonstrando seus cuidados e manifestando 
o que seria as suas verdades. 

Houve uma identificação muito grande com o livro, talvez por 
eles conectarem essa ideia da semente à cultura feita nas periferias 
urbanas. Nessas regiões as comunidades se organizam em torno da 
plantação como um movimento social reivindicatório. O que tem 
uma carga política poderosa, já que há uma quantidade relativa de 
assentamentos que vivem dessas produtividades. Conforme Perissé,

A leitura como exercício dialogal e como descoberta 
surpreendente da realidade humana promove a lucidez. 
Intensificamos nosso existir, consciente dessa intensificação, 
empregando na leitura nossa capacidade de pensar, 
imaginar, intuir, lembrar. Compreendemos melhor a 
incompreensível condição humana, captando os temas 
vitais (experimentando-os “por dentro”, por assim dizer), 
temas que brotam das peripécias de um personagem, das 
aliterações e rimas de um poema, das imagens descritas por 
um escritor, do sofrimento de um ser ficcional, da alegria 
de uma criança inventada. (PERISSÉ, 2006, p. 52)

É essa ampliação da consciência o objetivo fundamental de nosso 
trabalho. É deixar aprender mais do que ensinar. Sugerir mais do 
que explicar, permitir que o contato com a literatura possa pôr em 
debate temas vitais com o fim de fazer brotar reflexões entusiasmadas 
e comprometidas com o conhecimento. 

Considerações finais

A relação entre a literatura e a formação cidadã está centrada no 
devir humano, em sua interação com os pares mais próximos e com 
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o mundo que o cerca, engendrando a capacidade de maleabilidade 
de dentro para fora, uma ação que surge de uma elaboração interna 
a partir do que já existe externamente, o que colabora para dirimir 
o discurso pronto das diferenças e acrescentar elementos de uma 
formação ética.   

Para Compangnon, que retoma a competência da literatura es-
boçada no pensamento platônico, seu poder emancipador continua 
intacto e, sem dúvida, esta pode nos fazer melhores, de modo que o 
seu lugar no espaço público deve ser defendido porque é útil, deleita 
e cura e, realmente, existem coisas que só a literatura pode oferecer. 
Mas, infelizmente ela não tem seu lugar assegurado na educação 
brasileira como sugere Barthes (1977) no texto “Aula”. Ainda que nos 
contextos internacionais, quando nós lançamos a pesquisas, percebe-
mos que os índices de leitura de textos literários não são alentadores 
como gostaríamos que fossem. O que comprova haver muitos fatores 
que contribuem para que tais textos não sejam lidos como deveriam. 
No entanto, uma vez comprovado que ela tem muito a oferecer, é 
nosso papel ofertá-la às classes mais vulneráveis que têm muito mais 
dificuldades em acessá-la, sobretudo em um território de fronteira 
onde os conflitos são intensificados.

Monteiro (2004) ressalta que a fronteira é o espaço de acolhimen-
to do outro, do diferente, do estranho. É um território de agitação 
intensa. Também é ao mesmo tempo o local da dor, da violência e da 
renovação da vida. Onde as divergências necessariamente se projetam 
e produz o plural, o novo. É na fronteira que acontece a convergência 
do que já foi, do que está sendo e do que pode ser, e se justifica pelas 
várias relações que são estabelecidas a todo momento.

Entender a literatura e ofertá-la da melhor forma possível não 
significa instrumentalizá-la como a cumprir o papel de evitar que o 
homem que tenha lido desde a tenra infância seja incapaz de rein-
cidir na barbárie, porque retomando Cândido (1972, p. 806), ela (a 
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literatura) não corrompe nem edifica, mas, traz livremente em si o 
que chamamos o bem, o que chamamos o mal, humaniza em sentido 
profundo, porque faz viver. 

A leitura literária é ficção, com todo poder de realismo que isso 
implica. Já o tema nela inserido comporta todo o nosso interesse, 
até o nosso filosofar, é a nossa abertura para a realidade, para nossa 
condição humana de seres finitos, com vidas encantadoras e aflitivas. 
A leitura nos leva a transcender o circunstancial, à sobrevivência 
imediata da sociedade competitiva, é descoberta da eclosão do pen-
samento pessoal e o que nos torna realmente humanos. 

Referências

BARTHES, Roland. Aula. Aula Inaugural da Cadeira de Semiologia Literária 
do Colégio de França, pronunciada dia 7 de janeiro de 1977. Trad. Leyla 
Perrone-Moisés. São Paulo: Editora Cultrix, 14 ed. S/d.

CANDIDO, Antonio. Educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática, 
1989.

CANDIDO, Antonio. A literatura e a formação do homem. Conferência 
pronunciada na XXIV Reunião Anual da SBPC, São Paulo, julho de 1972.

CANDIDO, Antonio. Na sala de aula. São Paulo: Ática, 2006.

COELHO, Nelly Novaes. Literatura infantil. São Paulo: Ed. Moderna, 2000.

COMPAGNON, Antoine. Literatura para quê? Tradução de Laura Taddein 
Brandi. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2009.

COSTA, Marco Aurélio et all. Vulnerabilidade social no Brasil: conceitos, 
métodos e primeiros resultados para municípios e regiões metropolitanas 
brasileiras. Brasília: Instituto de Pesquisa econômica Aplicada – IPEA, 2018.

DENIS, Benoît. Literatura e Engajamento: de Pascal a Sartre. São Paulo: 
EDUSC, 2002.

ISER, Wolfgang. O ato da leitura: uma teoria do efeito estético. Tradução de 
Johannes Kretschmer. v. 1. São Paulo: Ed. 34, 1996a. 



83

Leitura para Crianças em Situações de Vulnerabilidade na Fronteira Brasil/Bolívia

HAESBAERT, Rogério. Des-territorialização e identidade: a rede “gaúcha” no 
nordeste. Niterói: EdUFF, 2007.

HOBSBAWN, Eric; RANGER, Terence (Orgs.). A invenção das Tradições. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 2002.

MAINGUENEAU, Dominique. Novas tendências em análise do discurso. 
Campinas: Unicamp/Pontes,1997.

MONTEIRO, Aloísio Jorge de Jesus. Sobreviventes das Fronteiras: cultura, 
violência e valores na educação. UFRRJ. Disponivel em: www.anped.org.
br/reuniões/28/textos/gt06/gt061077int.rtf. Acesso em: 20 dez. 2019. 

VIANA NETO, Arnaldo Rosa. “Multiculturalismo e pluriculturalismo”. 
In: FIGUEIREDO, Eurídice (org.). Conceitos de literatura e cultura. Niterói: 
Editora da UFF, 2005. p.290.

http://www.anped.org.br/reuni%C3%B5es/28/textos/gt06/gt061077int.rtf
http://www.anped.org.br/reuni%C3%B5es/28/textos/gt06/gt061077int.rtf


84

A FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO 
NA ESPANHA: DO ENSINO DOS TEXTOS 
GRECO-LATINOS AO PARADIGMA DA 
EDUCAÇÃO LITERÁRIA

Dalva Ramos de Resende Matos*

María López Sández**

Resumo: Em vários países ocidentais, a literatura está em crise, em função, 
principalmente, de um ensino de literatura baseado em modelos tradicionais 
e/ou contemporâneos que se pautam no estudo dos textos numa perspectiva 
histórica, sem acesso direto do leitor à obra literária, com foco no estudo 
formal do conteúdo e numa veneração ao cânone. Tendo em vista essa 
problemática, este trabalho, de caráter teórico-reflexivo, no âmbito da 
Didática da Literatura, tem como objetivo principal contribuir com o 
debate sobre a formação do leitor literário no âmbito escolar, com foco na 
leitura literária numa perspectiva de mudança de paradigmas de ensino 
pautados nos clássicos para a educação literária – proposta que contempla a 
seleção de textos plurais. Para isso, realizamos uma pesquisa bibliográfica e 
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documental sobre os principais modelos de ensino de literatura na Europa 
Ocidental, dando ênfase ao paradigma contemporâneo da educação literária 
na Espanha, a partir de aportes teóricos da área em questão, como Colomer 
(2004, 2010) e Ballester (2015), e dos principais documentos que orientam 
tal proposta inovadora no contexto supracitado. 

Palavras-chave: Leitura literária; Ensino de literatura; Educação literária.

Resumen: En varios países occidentales, la literatura está en crisis, en 
función, principalmente, de una enseñanza de la literatura basada en 
modelos tradicionales y/o contemporáneos que se fundamentan en el 
estudio de los textos desde una perspectiva histórica, sin acceso directo 
del lector a la obra literaria, con el foco en el estudio formal del contenido 
y en una veneración del canon. Teniendo en cuenta esta problemática, el 
presente trabajo, de carácter teórico-reflexivo, en el ámbito de la Didáctica 
de la Literatura, tiene como objetivo principal contribuir al debate sobre 
la formación del lector literario en el ámbito escolar, enfocando la lectura 
literaria desde una perspectiva de cambio del paradigma de enseñanza 
basado en los clásicos por una educación literaria - propuesta que contempla 
la selección de textos plurales. Para ello, llevamos a cabo una revisión 
bibliográfica y documental sobre los principales modelos de enseñanza 
de la literatura en la Europa Occidental, con énfasis en el paradigma 
contemporáneo de la educación literaria en España, a partir de aportaciones 
teóricas del área en cuestión, como Colomer (2004, 2010) y Ballester (2015), 
y de los principales documentos que orientan tal propuesta innovadora en 
el contexto referido.

Palabras clave: Lectura literaria; Enseñanza de la literatura; Educación 
literaria.

Introdução

Sabemos que, apesar da inegável importância da literatura para 
a formação integral do Ser – brilhantemente defendida por autores 
consagrados, como Barthes (1979), Candido (2011) e Compagnon 
(2009) – essa arte literária está em crise em vários países. Conforme 
Todorov (2009), a literatura está em perigo, não em função da escas-
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sez de bons autores ou do esgotamento de obras ficcionais, mas sim 
pela forma como ela vem sendo trabalhada na escola, como uma 
disciplina institucionalizada, por meio do estudo de teorias, críticas, 
periodização e sem o contato direto dos estudantes com os textos 
literários propriamente ditos. 

De fato, em vários países ocidentais, durante muito tempo, a 
leitura literária na escola pautou-se somente no estudo dos textos 
numa perspectiva histórica, voltada para uma aprendizagem do 
código escrito (COLOMER, 2004, 2010), com foco no estudo formal 
em detrimento do conteúdo e numa veneração à literatura clássica 
(ROUXEL, 1996, 2013). Na Espanha, por exemplo, segundo Ballester 
(2015), até há poucos anos, o contato dos estudantes com as obras 
estava voltado para objetivos mais relacionados com a historiografia 
ou a retórica do que com a experiência subjetiva da leitura literária. 
Porém, agora, está em vigor uma série de mudanças rumo à efetivação 
do novo paradigma denominado educación literaria, em português, 
educação literária, que busca desenvolver o hábito da leitura e a 
competência literária das crianças e dos adolescentes.

Tendo em vista essa contextualização, este trabalho, de caráter 
teórico-reflexivo, na área da Educação, mais precisamente no campo 
da Didática da Literatura, tem como objetivo principal contribuir 
com o debate sobre a formação do leitor literário no âmbito esco-
lar, enfocando a leitura literária numa perspectiva de mudança de 
paradigmas tradicionais – pautados no cânone – para a educação 
literária – que contempla a seleção de textos plurais. Para isso, reali-
zamos uma pesquisa bibliográfica e documental sobre os principais 
modelos de ensino de literatura na Europa Ocidental, com destaque 
para o paradigma contemporâneo da educação literária na Espanha, 
a partir, principalmente, de aportes teóricos da área em foco – como 
Colomer (2004, 2010) e Ballester (2015) – e dos principais documen-
tos educacionais que regem tal proposta inovadora nesse contexto. 
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Ademais, procuraremos, ao longo deste texto, tecer nossas próprias 
reflexões a respeito da temática em questão.1

Panorama dos modelos de ensino de literatura na Europa

Ao longo dos tempos, o ensino de literatura vem sofrendo 
mudanças produzidas nos mecanismos de produção cultural e de 
coesão social dos distintos momentos históricos. Segundo Colomer 
(2010, on-line, tradução nossa):

Isso se deve ao fato de que a literatura se situa no campo da 
representação social, reflete e configura valores e ideologias, 
e participa na forma de institucionalizar a cultura através 
da construção do imaginário coletivo. O modelo educativo 
adotado responde, assim, em primeiro lugar, à função que 
cada sociedade atribui à literatura.

Assim, cada modelo de ensino, em diferentes e/ou concomitantes 
épocas, vem atribuindo diferentes funções à literatura. Nesse sentido, 
parece ser consensual entre os autores espanhóis a apresentação da 
evolução do ensino de literatura em três grandes ciclos com base 
em modelos didáticos: a aprendizagem do discurso oral e escrito, a posse 
do patrimônio histórico e a capacidade de interpretar o texto, sendo que 
este último sofreu alterações e deu origem a um novo paradigma, a 
educação literária, em substituição ao ensino de literatura (COLOMER, 
2010; LOMAS, 2002; BALLESTER, 2015).

O primeiro deles, o modelo de aprendizagem do discurso oral e 
escrito, vigorou do final da Idade Média até praticamente o século 

1 Este trabalho está vinculado a uma pesquisa em nível de doutorado sobre a 
formação do leitor literário no Brasil e na Espanha, em desenvolvimento pelo 
Programa de Doutorado em Educação da Universidade de Santiago de Compostela 
(USC) em convênio firmado com o Instituto Federal de Goiás (IFG).
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XIX. Não tinha como objetivo específico o ensino de literatura, mas 
servia-se dela para trabalhar os valores morais que deveriam cola-
borar para a construção do caráter dos aprendizes, bem como usava 
os textos literários – geralmente por meio de um único livro ou da 
leitura dos clássicos – como uma atividade de retórica em prepara-
ção para o desempenho de atividades profissionais – tais como o 
sermão religioso e o discurso religioso. Nessa perspectiva, “a retórica 
educava no domínio do texto e do discurso, enquanto a leitura dos 
clássicos gregos e latinos fornecia tanto os referentes morais e dis-
cursos compartilhados, como as possibilidades expressivas e ainda 
as citações para serem utilizadas na construção do texto” pelos cida-
dãos (COLOMER, 2010, on-line, tradução nossa). Em linhas gerais, o 
objetivo principal era a aprendizagem educativa, com conteúdos da 
Retórica, por meio de um corpus de textos clássicos gregos e latinos, 
com aplicação de atividades de comentário, imitação de modelos e 
citações (LOMAS, 2002).

A partir do final do século XIX até os anos setenta do século XX, 
passou a vigorar o modelo educativo denominado patrimônio histórico, 
que atribuiu à prática de ensino de literatura a função de acesso à 
cultura, a partir da influência do Romantismo, do Positivismo e da 
construção dos estados nacionais. Com o fim do Classicismo como 
eixo educativo e a implantação de um sistema educativo coletivo e 
obrigatório, o ensino de literatura passou, então, a exercer a função 
de criação da consciência nacional, por meio de um modelo escolar de 
leitura das obras nacionais completas ou de fragmentos antológicos 
apresentados em um manual escolar, com a posterior aplicação de 
exercícios de explicação. Dessa forma, em cada país, “a historiografia 
literária selecionou e sancionou os autores e as obras mais funda-
mentais do patrimônio nacional e criou a consciência de um passado 
e de uma bagagem cultural que deviam ser difundidos e exaltados 
durante a etapa escolar” (COLOMER, 2010, on-line, tradução nossa).  
Essencialmente, tal modelo também chamado de patrimônio histórico 
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e coletivo (BALLESTER, 2015) predominou da escola primária até a 
universidade, já que considerava os estudantes de todas as idades 
como pertencentes a uma mesma comunidade leitora que deveria 
ter como língua modelo a língua literária. Tal modelo, de abordagem 
diacrônica, acentuou-se de tal maneira que se chegou ao ponto de 
não se ler mais as obras literárias, reduzindo-se o ensino à história 
da literatura nacional. Nas palavras do pesquisador: 

A literatura literária era o modelo de todas as possibilidades 
expressivas. Era um ensino de literatura baseado no 
paradigma positivista do historicismo. Os conteúdos que 
se contemplavam eram os movimentos literários de cada 
época e suas características, os autores representativos com 
seus dados biográficos, a enumeração das obras e seus 
aspectos mais importantes; desta maneira o feito literário 
era situado no espaço e no tempo. Em algum momento 
se identificou a literatura com a história literária e, com 
frequência, produziu-se a perversão de não ler as obras 
literárias. Tratava-se de estudar a história literária de uma 
nação, os fundamentos de seu patrimônio comum, porém 
sem ler os textos literários. (BALLESTER, 2015, p. 130, 
tradução nossa)

Todavia, com o tempo, tal modelo mostrou-se ineficiente, re-
velando o fracasso da escola como instituição social responsável 
pelo ensino cultural e linguístico, uma vez que se constatou o pouco 
domínio da língua escrita nas primeiras gerações de adolescentes 
totalmente escolarizados. A literatura deixou, então, de ser sinôni-
mo de cultura numa sociedade que passou a valorizar a ciência e a 
tecnologia como transmissão de ideologias e de modelos de conduta 
com o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa (mass 
media) e das tecnologias da informação e comunicação (TIC). Nesse 
contexto, a arte literária passou a ser vista como um passatempo de 
maior qualidade e como um “ócio cultural”.
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Diante disso, a partir dos anos 1960-1970, novas premissas 
teóricas advindas da poética formalista, do estruturalismo e da es-
tilística empreenderam um movimento em defesa da necessidade 
da formação de leitores competentes e de contestação do ensino da 
história da literatura. Deu-se início, então, um novo modelo com 
foco na análise, interpretação e comentário de texto, que passou a 
advogar o acesso direto aos textos literários poéticos e narrativos da 
literatura nacional nas salas de aula, com a análise científica de tais 
textos, por meio do comentário explicativo do professor. Com isso, 
essa atividade passou a ser vista como o instrumento didático mais 
adequado para explorar a literariedade das obras e a função poética 
da linguagem literária. Dessa forma, a criação de hábitos leitores na 
educação primária (ensino fundamental) e o comentário de texto na 
secundária (ensino médio) foi o caminho encontrado para substituir 
o modelo anterior, com o objetivo de desenvolver a competência lei-
tora e a análise científica dos textos.2 Entretanto, tal metodologia, ao 
mesmo tempo que propiciou uma maior presença do texto literário 
em sala de aula, gerou contradições internas ao transformar o comen-
tário analítico em um fim em si mesmo. Tal mecanismo centrava-se, 
quase exclusivamente, em um nível metaliterário, deixando pouco 
espaço para a leitura como atividade de construção de sentido por 
parte do leitor. Além disso, na prática, tal modelo foi funcionando 
sobreposto ao historicista.

Paralelamente a essas mudanças nas salas de aula, surgiram 
novos aportes teóricos, advindos principalmente da estética da re-

2 Na Espanha, a educação básica é constituída pela educação primária, de 6 a 12 
anos, e pela educação secundária obrigatória (ESO), de 12 a 16 anos. Anteriormente 
a essa etapa obrigatória, pode-se cursar a educação infantil, de 0 a 6 anos, e, 
posteriormente, na educação secundária pós-obrigatória de nível médio, de 16 a 18 
anos: o bachillerato (humanidades e ciências sociais, ciências ou artes) ou os ciclos 
de formação profissionalizante ou, ainda, o ensino de regime especial (idiomas, 
artes, esportes) (ESPANHA, 2013). Apesar de serem facultativas, as matrículas 
nessas etapas não obrigatórias contam com a adesão massiva da população.
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cepção (ISER, 1987) e da semiótica textual (ECO, 1981) – que preco-
nizam, sobretudo, a relação de interação e cooperação entre o leitor 
e o texto na construção dos significados – e da teoria transacional ou 
de respostas leitoras (ROSENBLATT, 2002) – que concebe a leitura 
como um ato centrado nos processos interpretativos do leitor, além 
de outras premissas da sociocrítica e da psicologia cognitiva, dentre 
outras. Essas teorias fizeram com que, desde os anos 1980, ocorresse 
uma ruptura epistemológica que significou uma mudança de foco 
do estudo do texto para o estudo do leitor (ROUXEL, 1996), que, 
junto com a reconsideração – na vertente pragmática – dos diversos 
elementos do sistema literário nos fatores que incidem no processo 
de leitura, foram fundamentais para o processo de renovação didática 
que criou a atual educação literária (MUNITA, 2017), sobre a qual 
trataremos mais detalhadamente a seguir.

Do ensino de literatura à educação literária na Espanha: 
pressupostos teóricos e diretrizes curriculares 

A educação literária não se concebe somente como ensino de 
obras e de autores consagrados da tradição cultural, tampouco como 
uma aprendizagem baseada em complexas metodologias de análise 
e comentários de texto. O texto literário aparece como um tipo espe-
cífico de uso comunicativo, mediante o qual os leitores buscam dar 
sentido à própria experiência, perguntar sobre a identidade pessoal 
e coletiva, além de empregar a linguagem de maneira criativa. Na 
atualidade, os enfoques da educação literária centram-se na constru-
ção de hábitos leitores, na conveniência de utilizar outros critérios 
na seleção das obras literárias e no prazer propiciado pela leitura 
literária durante a infância e a adolescência, como preparação para 
uma aproximação mais completa e reflexiva durante as outras fases 
da vida (LOMAS, 2002).
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Especificamente no contexto espanhol, podemos dizer que as 
mudanças do ensino tradicional de literatura em direção a uma edu-
cação literária derivam – além das contribuições das diversas teorias 
que constituem a Didática da Literatura – da influência das diretrizes 
curriculares baseadas em competências. Assim, embora no quadro 
geral das orientações europeias dirigidas aos países membros, não 
haja um estabelecimento de metodologias específicas para a educação 
literária ou para o papel que ela deve ter nos sistemas educativos, 
percebe-se, de um modo implícito, uma orientação que se concretiza 
nos parâmetros curriculares dos estados membros. 

Nesse sentido, na Espanha, algumas das mudanças recentes mais 
evidentes na formulação curricular da educação literária derivam, sem 
dúvida, das recomendações sobre as competências que devem contri-
buir para o desenvolvimento do sistema educativo e, consequentemen-
te, da formação dos cidadãos. Elas foram apresentadas no documento 
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 
2006 sobre las competências clave para el aprendizaje permanente, publicado 
no Diário Oficial da União Europeia, em 30 de dezembro de 2006, a 
saber: comunicação na língua materna; comunicação em línguas es-
trangeiras; competência matemática e competências básicas em ciência 
e tecnologia; competência digital; aprender a aprender; competências 
sociais e cívicas; capacidade de iniciativa e espírito empreendedor; 
consciência e sensibilidade culturais (UNIÃO EUROPEIA, 2006).

Na adaptação para a base curricular espanhola, essas com-
petências foram reduzidas a sete, pois houve uma fusão das duas 
primeiras em uma única competência em comunicação linguística. 
Todavia, ainda que esta se conecte indiretamente com o literário 
pela natureza linguística da expressão artística, é na última compe-
tência – consciência e sensibilidade culturais – que há uma menção 
explícita à literatura, junto com a música, as artes cênicas e plásticas 
(ESPANHA, 2013).
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Entretanto, a mudança de paradigma de ensino de literatura 
tomou forma quando o texto deixou de ser visto como puro artefato 
linguístico, passando a ser concebido, de forma consciente, como 
produto cultural dependente do contexto e com forte relevância 
ideológica. Com isso, o “comentário literário” perdeu peso nas pro-
vas externas, a própria literatura perdeu a independência curricular, 
fundindo-se (exceto em matérias optativas pontuais) com a língua. 
O espaço cedido pelo comentário começou a ser ocupado por outro 
tipo de aproximações, como a prática da produção de escrita criativa. 
Isso foi concretizado em mudanças curriculares, que passaram do 
enfoque historicista a uma maior valorização da leitura. Pelo menos 
na legislação educativa e de acordo com as diretrizes europeias em 
matéria de competências, pretende-se que a leitura do texto seja o 
meio para o conhecimento da tradição literária.

Essa promoção da leitura fez com que a literatura se desvincu-
lasse de uma matéria específica e adquirisse um caráter transversal, 
passando a ser de competência de todo professorado e de todas as 
matérias. Atualmente, os centros de ensino espanhóis passaram 
a contar com um Programa Leitor vinculado a todos os departa-
mentos, de maneira que todas as disciplinas contribuam para o 
desenvolvimento da leitura. Assim, nas aulas de Matemática ou de 
Biologia, por exemplo, os professores podem propor leituras que 
vão desde biografias de cientistas até textos de ficção que se conec-
tem de algum modo com a disciplina. Dessa forma, propicia-se a 
incorporação de textos não canônicos às leituras dos alunos, como 
os pertencentes ao gênero ficção científica ou, ainda, o desenvol-
vimento de propostas interdisciplinares que explorem elementos 
de certas obras literárias com aspectos curriculares diferentes do 
da língua e da literatura, como o clássico Frankenstein (SHELLEY, 
[1818] 2003), que apresenta uma dimensão científica, filosófica e de 
reflexão bioética.
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Nesse processo de transição, a importância concedida à pro-
moção da leitura vem sendo sustentada em dados que conferem a 
esse parâmetro uma correlação estatisticamente significativa com o 
rendimento escolar, conforme resultados da Prova de Avaliação de 
Diagnóstico, aplicada na Comunidade Autônoma Galega, durante 
vários anos, ao alunado do 2º ano da Educação Secundária Obrigató-
ria (ESO). Além de medir as competências, esse exame incorporava 
um questionário que permitia medir o índice socioeconômico da 
família e fatores como o número de livros no lar. Ademais, desta-
camos que, na Espanha, as avaliações externas constituem, sem 
dúvida, um poderoso mecanismo para promover e transformar 
as práticas docentes. Além disso, apesar das mudanças recentes 
derivadas do desenvolvimento das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC), a leitura segue sendo o modo privilegiado 
para a mediação do conhecimento e para o acesso à cultura e, por 
isso, uma ferramenta imprescindível para o desempenho escolar e 
a integração social. 

Mas, apesar dessa valoração social da leitura como prática cul-
tural estar solidamente assentada, pode se dizer que, com frequência, 
tem-se esquecido o prazer que deve estar associado à leitura, apagado 
precisamente por uma dissociação dos princípios do delectare et pro-
desse horaciano, por uma ênfase excessiva dada à dimensão acadêmica 
e cultural, que chegou quase a destituir a literatura de seu sentido e 
de sua função original. Se contar histórias ou cantar canções constitui 
um universal antropológico, anterior inclusive à invenção da escrita, 
isso se deve ao seu sentido existencial profundo e à sua vinculação 
com as emoções, à sua capacidade de entretenimento e inclusive de 
consolo, além da ampliação de experiências.

Evidentemente, a narrativa literária e os outros gêneros não lite-
rários convivem e competem com outras formas de narração e com 
novos suportes e possibilidades. Mas, como assinala Pennac (1992), 
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em livro clássico sobre a promoção da leitura, pode se constatar que 
a ficção literária preserva ainda seu atrativo:

Na época em que, ao pé de sua cama, evocávamos o 
vestido vermelho de Chapeuzinho Vermelho, e, até em 
seus mais mínimos detalhes, o conteúdo de sua cesta, 
sem esquecer as profundidades do bosque, as orelhas da 
avó tão estranhamente peludas de repente, a aldabra e o 
ferrolho, não recordo que nossas descrições lhe parecessem 
demasiado longas. (PENNAC, 1992, p. 33, tradução nossa) 

Para esse autor francês, um dos principais problemas que levam 
à inaptidão para a leitura é a sua excessiva instrumentalização para 
finalidades formativas e didáticas. Com frequência, nas valorações 
ou recomendações de literatura infantil e juvenil, destaca-se, sobre 
qualquer outro fator, sua capacidade para a transmissão de valores 
ou de conhecimentos, pondo, desse modo, a leitura a serviço de 
intenções educativas, que só, acidentalmente, coincidirão com a 
orientação intrínseca das crianças e dos adolescentes. O conto, o 
livro, deve responder às necessidades psicológicas profundas dos 
leitores, que evoluem necessariamente ao longo da vida, e que são 
muito diferentes na infância, adolescência, idade adulta ou velhice, 
e que se ajustam a momentos ou circunstâncias vitais. 

A atual orientação da educação literária na legislação educativa 
espanhola é coerente com essa linha de pensamento. Já na Introdução 
do documento curricular de língua castelhana e literatura, em referên-
cia ao ensino da língua, é possível perceber uma sensibilização nesse 
sentido. Segundo o Real Decreto 86/2015, que estabelece o currículo 
da ESO, o bachillerato e a formação profissional:

A língua aprende-se não para falar, ler ou escrever sobre 
a língua, mas sim para falar, ler e escrever sobre emoções, 
afetos e aventuras, sobre o mundo, como meio das relações 
interpessoais e reconhecimento da alteridade, motor de 
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nosso pensamento e de nossas reflexões, e porta de acesso ao 
conhecimento. (GALÍCIA, 2015, p. 25.834, tradução nossa) 

A indicação de leituras obrigatórias de clássicos nacionais, que du-
rante longo tempo dominou os currículos escolares, não desapareceu, 
mas se abriu uma brecha importante que pode bem ser chamada de 
mudança de paradigma. Isso, ademais, coincide com a formulação, na 
teoria literária, do conceito de “paradigma pós-nacional” (HOOPER, 
2006, 2011; MIGUÉLEZ-CARBALLEIRA, HOOPER, 2009), que aborda 
a crise dos modelos nacionais de configuração do literário. Neste senti-
do e de modo coerente com o formulado sobre a própria finalidade da 
língua, a Introdução ao currículo fecha-se precisamente com a seguinte 
consideração sobre o objetivo que deve guiar a educação literária:

O bloco de “Educação literária” assume o objetivo de fazer 
dos/das estudantes leitores/as cultos/as e competentes, 
implicados/as num processo de formação leitora que 
continue ao longo de toda a vida. É um marco conceitual 
que alterna a leitura, a compreensão e a interpretação de 
obras literárias próximas a seus gostos pessoais e a sua 
maturidade cognitiva com a de textos literários e obras 
completas representativas da literatura em espanhol. 
(GALÍCIA, 2015, p. 26.028, tradução nossa) 

Vejamos como se situa essa orientação em relação aos conteúdos 
que, no Bloco de Educação Literária, inclui o atual currículo acadê-
mico para o último ano da ESO:

B4.1. Leitura livre de obras da literatura espanhola e 
universal, e da literatura juvenil, como fonte de prazer, 
de enriquecimento pessoal e de conhecimento do mundo, 
para conseguir o desenvolvimento de seus próprios gostos 
e interesses literários, e sua autonomia de leitura. [...]

B4.2. Aproximação às obras mais representativas da 
literatura espanhola desde o século XVIII até nossos 
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dias através da leitura e da explicação de fragmentos 
significativos e, se for o caso, de obras completas. Reflexão e 
superação de estereótipos de gênero, classe, crenças etc. [...]

B4.3. Redação de textos de intenção literária a partir da 
leitura de textos do século XX, utilizando as convenções 
formais do gênero selecionado e com intenção lúdica e 
criativa. [...] 

B4.4. Consulta de fontes de informação variadas para 
a realização de trabalhos e citações adequadas a essas. 
(GALÍCIA, 2015, p. 26.075-26.078, tradução nossa) 

Da análise desses tópicos, podem ser deduzidos os princípios 
fundamentais que norteiam a educação literária na Espanha: em 
primeiro lugar, ênfase à leitura (não limitada ao cânone hispânico, 
mas aberto à literatura universal e à literatura juvenil) com exaltação 
do prazer leitor; em segundo lugar, a incorporação da dimensão 
ideológica na análise do literário (reflexão e superação de estereóti-
pos de gênero, classe, crença etc.); em terceiro lugar, a incorporação 
das oficinas de escrita nas aulas da educação secundária, que intro-
duzem uma mudança radical nas práticas de ensino instauradas 
tradicionalmente, já que a produção textual criativa era praticada na 
educação primária, mas desaparecia totalmente na educação secun-
dária, substituída por outras práticas consideradas mais analíticas 
e técnicas, como o próprio “comentário literário”. Sem entrar numa 
análise comparativa exaustiva dos currículos vigentes nas últimas 
décadas, pode-se dizer que esses três princípios que acabamos de 
elencar constituem as principais mudanças de concepção na educação 
literária nos documentos legais que visam orientar a ação docente e 
promover a implantação de boas práticas educativas.

Ademais, ressaltamos que a renovação metodológica desse 
paradigma deve sempre considerar as necessidades formativas do 
alunado dentro da proposta de educação literária na perspectiva do 
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leitor (receptor), mas também deve recuperar os outros componentes 
da leitura – o autor (emissor) e a obra (texto), uma vez que todos são 
fundamentais para a compreensão e a interpretação do fenômeno 
literário. Nesse encontro dialógico do leitor com o autor, por meio 
do acesso direto à obra, as literaturas infantil e juvenil constituem 
o elemento básico para a formação dos indivíduos como leitores, 
assim como a criação e o desenvolvimento da sua competência li-
terária, tendo em vista que o leitor interpreta a obra a partir de sua 
experiência literária e de vida. Por isso, o corpus de textos deve ser o 
mais amplo possível, com a inclusão da literatura clássica e universal, 
mas também de textos mais próximos do tempo e do contexto dos 
alunos, como a nova novela juvenil, que apareceu em um campo pro-
pício para o desenvolvimento do realismo urbano, da introspecção 
psicológica e do renascimento da magia e da fantasia, por meio dos 
gêneros ligados à ficção científica e aos épicos místicos, por exemplo 
(COLOMER, 2010; BALLESTER, 2015). Ademais, busca-se cada vez 
mais a condição hipertextual de qualquer obra literária e a pertinência 
do ensino da leitura de hipertextos, cujos modos de ler em rede – 
onde não há linearidade e os textos remetem a outros – permitem ao 
leitor navegar por diversos caminhos e configurar o sentido geral do 
processo de recepção (MENDOZA, 2012; DUEÑAS LORENTE, 2013).

De fato, existe uma abertura para gêneros característicos da pós-
-modernidade (como o miniconto) e para os textos digitais (como o 
vídeo-poema). Isso é favorecido não apenas pelo acesso à literatura 
por meio de novos canais, mas também pelas práticas de oficinas 
literárias promovidas pelos próprios currículos. O miniconto, como 
um gênero característico da pós-modernidade, presta-se, devido à 
sua condensação expressiva e conceitual, à prática de oficina narrativa 
em uma única sessão em sala de aula. O vídeo-poema, por sua vez, 
constitui um gênero a ser trabalhado em um projeto multidisciplinar 
interessante, pois coloca em jogo as dimensões criativa e literária, 
juntamente com as competências digitais, envolvendo também as 
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áreas de tecnologia e música. Em suma, a própria gamificação, como 
tendência didática, também permeia a educação literária, do ponto 
de vista da recepção e da criação, promovendo a experimentação 
e a busca pelo efeito surpreendente, novo, híbrido e tecnicamente 
original. A confluência dessas dimensões serve para promover essa 
competência na consciência e nas expressões culturais que entendem 
a criatividade e a arte de maneira aberta, sem fronteiras artificiais 
condicionadas por rígidas estruturas disciplinares.

Quanto às atividades, há uma diversidade de tipos, tendo como 
núcleo a leitura e a escrita literária, que contribuem para a forma-
ção leitora. Algumas, como o fomento da leitura e as apresentações 
teatrais, são importantes para a experimentação da comunicação 
literária, a formação da autoimagem dos estudantes como leitores e 
a sua consciência de integração a uma comunidade cultural. Outras, 
como o debate sobre as obras e os exercícios de compreensão e in-
terpretação dos textos, são propícias para o progresso programado 
dos alunos dentro de um itinerário de complexidade de aprendi-
zagem interpretativa. Por fim, há ainda outras atividades, como a 
sistematização dos elementos construtivos vistos e o exercício de 
recursos retóricos, para a prática e a reflexão necessárias nos dois 
âmbitos anteriores (COLOMER, 2010). Outrossim, nos últimos anos, 
propostas de leitura em voz alta na sala de aula também vêm favo-
recendo a interpretação dos textos literários, como estratégia para o 
favorecimento de discussões orais e escrita livre para apropriação, 
interiorização e expressão dos sentidos do texto.

Em relação à avaliação, há uma redefinição dos critérios e instru-
mentos que podem ser empregados para valorar e medir os níveis de 
competência literária dentro da sala de aula. Numa perspectiva em 
que o leitor é o responsável por criar o sentido da mensagem a partir 
do que recebe do texto, desvincula-se a leitura como uma atividade 
centrada no próprio texto e na exclusiva intenção do autor. Assim, 
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é inadequada uma proposta de avaliação voltada para atividades 
finais e fechadas, nas quais somente se valoriza o nível de acerto 
em relação a um gabarito de respostas determinadas previamente, 
geralmente, elaboradas pelo professor ou pelos agentes de produção 
dos livros didáticos. Pelo contrário, dentro da proposta de educa-
ção literária, deve-se priorizar uma participação ativa do leitor e a 
avaliação deve ser realizada ao longo do processo, por meio de uma 
estratégia didática que responde a um princípio de aprendizagem 
com o planejamento e o controle do docente, porém que seja também 
flexível e passível de mudanças, com múltiplos recursos e técnicas 
avaliativas em função das necessidades do discente, como resenhas, 
ensaios, provas orais e escritas, portfólios etc. Ademais, atualmente, 
são cada vez mais frequentes as comprovações orais de programas de 
leitura em conversas particulares do estudante com o professor sobre 
as obras lidas, bem como a aplicação de rubricas para a avaliação de 
tarefas de criação literária e observação em debates.

Por fim, consideramos relevante destacar, ainda que brevemente, 
o papel das políticas públicas no fomento da formação de leitores 
literários competentes. Como exemplo, podemos citar o programa 
PLAMBE (Plan de Mellora das Bibliotecas Escolares), que dinamizou as 
bibliotecas escolares dos centros de ensino da Galícia, comunidade 
autônoma da Espanha que tem como idiomas oficiais o castelhano 
e o galego. Tal programa tem como objetivo fornecer às bibliotecas 
escolares recursos para transformá-las em espaços de estímulo à 
leitura. Paralelamente ao próprio PLAMBE, foram realizadas convo-
catórias para clubes de leitura, com eixos temáticos (com ênfase, por 
exemplo, nas questões de gênero e na educação para a igualdade). O 
objetivo de todas essas ações conjuntas está diretamente relacionado 
ao desenvolvimento do Plano Leitor, já mencionado por nós anterior-
mente neste texto, que visa atribuir a toda a comunidade educacional 
a responsabilidade de participar da educação literária, não ficando a 
cargo apenas dos profissionais das áreas de línguas e de literatura. 
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Assim, as equipes de bibliotecas e os clubes de leitura integram pro-
fessores de diferentes áreas e até se estendem às famílias, na tentativa 
de promover um ambiente favorável à leitura e ao intercâmbio não 
hierárquico em torno da experiência compartilhada de ler.

Considerações finais

À guisa de conclusão, queremos ressaltar que uma mera análise 
do marco teórico e das diretrizes curriculares não basta para uma 
análise profunda de nenhum sistema educativo. Há uma distância 
entre a implementação das teorias e as orientações na sala de aula, 
mediada pelos livros didáticos e outros materiais pedagógicos, pe-
los programas de formação contínua que tentam levar as práticas 
inovadoras à totalidade do professorado etc. Assim, em geral, existe 
um intervalo temporal entre a formulação de princípios didáticos e a 
efetivação das novas práticas na sala de aula, entre sua incorporação 
à legislação educativa e sua realização concreta.

Dessa forma, o avanço na transformação é lento. E, apesar do 
destaque que a educação literária recebe nos documentos legais, 
registram-se ainda, nas salas de aula, práticas educacionais que 
perpetuam uma inércia de educação tradicional, fundamentalmente 
historiográfica e centrada no cânone hispânico. De fato, os próprios 
livros didáticos produzidos para atender ao último marco curricular 
seguem mantendo um enfoque claro na dimensão historiográfi-
ca. Ademais, as principais modificações percebidas nos manuais 
didáticos anteriores têm a ver fundamentalmente com aspectos 
ideológicos (utilização de uma linguagem inclusiva que não utiliza 
sistematicamente o masculino genérico; incorporação de elementos 
transversais, como educação para a igualdade ou conhecimento do 
Holocausto como fato histórico) e a incorporação de algumas ativi-
dades de oficina literária.



102

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v.11 • n.21 • p. 84 - 104 • jan./jun. 2020

Assim sendo, para que a mudança ocorra, efetivamente na prá-
tica, é necessária a ação concreta de um mediador – o docente – na 
formação dos leitores, por meio, principalmente, do acesso direto a 
uma diversidade de corpus literário e de múltiplas práticas educativas. 
Essa variedade deve ser a característica principal da formação literária 
hoje, uma vez que as diversas metodologias, os critérios seletivos e 
as estratégias variadas permitem ao professorado aproximar-se do 
horizonte de expectativas dos adolescentes, já que estes estão cada 
vez menos seletivos e mais audiovisuais. Nessa perspectiva, a nosso 
ver, a aplicação prática do que pode ser considerado um novo pa-
radigma na formação do leitor literário segue dependendo, além do 
papel do leitor, das decisões do docente, de como as professoras e 
os professores abordam a promoção da leitura, como desenvolvem e 
avaliam o programa de atividades de literatura, como se aproximam 
da dimensão histórica dessa forma artística. Daí a importância de se 
promover a formação permanente e os mecanismos de implantação 
de boas práticas educativas.

Para além disso, compreendemos que a educação literária na 
Espanha, assim como qualquer outra proposta inovadora – tal como 
preconiza Cosson (2018) em relação ao paradigma do letramento 
literário no Brasil –, precisa ser continuamente (re)construída com a 
solidariedade dos alunos, professores, teóricos, crítica especializada, 
gestores públicos e demais pessoas comprometidas com o processo de 
ensino e aprendizagem de literatura como formação de comunidades 
leitoras, cujos sujeitos leitores sejam capazes de dialogar em cada 
contexto espaço sócio-histórico com sua cultura, fazendo as devidas 
identificações, adaptações e novas construções teóricas e práticas.
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BEST-SELLER E LITERATURA NA SALA 
DE AULA: PONTO DE PARTIDA

Luzimar Silva de Lima*

Resumo: O presente trabalho problematiza questões referentes ao ensino de 
literatura na perspectiva das subjetividades dos leitores em contexto escolar. 
Ensejamos trazer contribuições no sentido de se compreender o leitor que 
temos a fim de formar aquele que queremos, partindo do conhecido para 
o desconhecido por eles. Como leitura de forte presença, hoje, na escola 
demarcamos os best-sellers da cultura de massa e o apreço que o jovem leitor 
nutre por esses livros. Apresentamos uma proposta de sequência didática, 
recorte da dissertação de Lima (2019), que norteia o ponto de partida para 
o trabalho valorativo das experiências de leituras que os alunos já fazem, a 
fim de desenvolver um trabalho de ampliação na formação do leitor. Para 
tanto, foram basilares os estudos de: Petit (2008), Petit (2009), Candido (1988), 
Paz (2004), Barthes (1987), Dolz, Noverraz e Schnewly (2004), entre outros. 
Portanto, pensamos a leitura literária como prática da escuta, da partilha, 
do contato do eu com o outro. Um espaço em que a sala de aula favoreça 
a elevação sensível dos alunos sem frustrar suas expectativas leitoras, 
promovendo a leitura como ato de liberdade. 

Palavras-chave: Best-sellers. Literatura. Leitor. Subjetividade. Escola.

Abstract: The present work problematizes the questions referent to literature 
teaching in the perspective of the reader’s subjectivity in school context. We 
have the opportunity to bring contributions in the sense to comprehend the 
reader we have to create the one we want, from the known to unknown by 
them. As a strong presence reading, nowadays, in the school we demarcate 
the best sellers of mass culture and the appreciation that the young reader 
has for his books. We present a sequence didactic of proposal, snippet of the 

* Doutoranda em Literatura pela Universidade Federal do Piauí.
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Lima’s dissertation (2019), which gives the starting point to give value to 
work about the readings experiences that students already do, to develop a 
work of application in the reader formation.  Therefore, authors were studied 
as:  Petit (2008), Petit (2009), Candido (1988), Paz (2004), Barthes (1987), 
Dolz, Noverraz and Schnewly (2004), and other. Therefore, we thought 
the literature reading as listening practice, sharing, and contact of the self 
with the other. A space where the classroom favors the sensitive elevation 
of students without thwart their expectations of reading, promoting the 
reading as a freedom act.

Keywords: Best-sellers. Literature. Reader. Subjectivity. School.

Introdução

Compreender os leitores no contexto de suas subjetividades 
torna-se, hoje, um importante ponto de partida para se trabalhar 
a literatura na sala de aula, de modo que faça sentido àqueles que 
são alvo do processo de formação leitora: o aluno. Nesse sentido, as 
palavras de Petit (2008) são fundamentais, visto que nos permitem 
compreender o ouvir como uma necessidade da prática cotidiana do 
jovem estudante. Os quais devem ser compreendidos na sua singu-
laridade, pluralidade e subjetividade.

Nesse contexto, demarcamos a forte presença dos best-sellers da 
cultura de massa na escola como leitura que causa ao jovem estudante 
todas as experiências alhures mencionadas, ressaltamos também as 
relações conflitantes com que se presentificam em contexto escolar, 
visto que a centralidade de ensino se dá pela literatura canônica. 
Muitas vezes, negando os leitores no contexto de suas subjetividades.  

Propomos um importante ponto de partida, com esse intento 
ensejamos mostrar a valorização das experiências pessoais de leitura 
dos alunos a partir de uma sequência didática que concebe a leitura 
no sentido partilhado da palavra, cuja experiência do eu se solidifica 
e multiplica-se no outro, como troca e ampliação de desejo, sensações, 
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gostos. Que compreendam a si mesmos e ao outro nas relações que 
mantem com o mundo em suas diversas nuances e perspectivas. 
Que possam revelar paixões, anseios, decepções. Que se tornem 
mais humanos na troca de experiências com o outro. Que a leitura 
da literatura mostre a eles tudo isso, assim como já lhe mostram suas 
leituras de preferência.

1. Best-Sellers da Cultura de Massa e Ensino de Literatura: falando 
em gostos...

Os best-sellers da cultura de massa têm alavancado nos últimos 
anos os índices de venda e uma legião de leitores. Ao mesmo tempo, 
têm causado polêmicas quanto a sua presença nas escolas. Nesse 
contexto, muitos trabalhos tem sido desenvolvidos em um cenário 
muito mais negativo que positivo quanto a recepção e aproveitamen-
to dos best-sellers em contexto escolar. Enquanto prós e contras são 
evidenciados e justificados, o quantitativo de livros vendidos e de 
leitores só aumenta. Então, a que se reconhecer: eles continuarão na 
lista dos mais vendidos e atingem cada vez mais a escola.

Os leitores os buscam com os mais pretensos objetivos, seja para 
lhes ajudar em alguma situação difícil, porque lhes responde como 
pessoas, suas paixões, anseios, porque lhes permitem a experiência 
de viver o que a vida real não lhes apresenta, entre tantos outros. O 
certo é que a leitura é sempre uma experiência subjetiva, íntima e 
de liberdade. Ao que parece, é tudo isso que os best-sellers oferecem 
aos seus leitores. 

A visão de “puritanos” se descortina, muitos que torciam o nariz 
têm entrado nesse “novo” universo de leituras, os espaços ganham 
uma amplitude dantes não experimentada, visto que coube a litera-
tura canônica a essencialidade na formação do leitor “culto”. Não se 
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ensina literatura se não pelos clássicos. A cultura de massa rompe 
com essa centralidade e amplia, massifica e democratiza o acesso aos 
livros representativos de uma leitura que rompe a ideologia crítica 
daqueles que são responsáveis pelos ditames do crivo erudito. A 
fissura que rompe um círculo fechado, agora, vive os julgamentos 
elucidados muito mais pelos que não leem do que pelos que leem. Se 
não é um clássico da literatura canônica então, não é boa literatura. 

Enquanto isso, os leitores seguem seus cursos de leituras, con-
sumindo cada vez mais os best-sellers da cultura de massa, longe dos 
ditames da crítica, envolvidos com o que para eles é boa literatura. Sa-
boreiam a experiência da leitura longe da escola, longe da imposição, 
da obrigação. Leem porque assistiram ao filme no qual uma obra foi 
adaptada, pela indicação de um amigo, porque o título é interessante, 
porque se identificam com um personagem, por indicação vista em 
um blog, enfim, há sempre alguma razão para a leitura; e aquelas 
que vem de fora da escola parecem dar as leituras do jovem leitor o 
ingrediente que buscam para motivá-los a lê-las. 

Por que não é assim também na escola? Muitas explicações e 
pesquisas têm respondido a esse questionamento. E se formos lê-las, 
podemos chegar as seguintes conclusões:

A primeira, a literatura não está sendo ensinada pelo caráter que 
nos humaniza. A esse respeito, respondem-nos brilhantemente, Cân-
dido (1988), Todorov (2006), Cosson (2015) e Petit (2008). Os autores 
assinalam a literatura com um propósito maior que toda e qualquer 
abordagem do texto literário na sala de aula, no entanto, em grande 
parte das escolas, esse caráter humanizador desfalece-se em favor 
de atividades que tornam a literatura um simulacro de si mesma. 

O texto se resume a um apanhado de teorias críticas, sociológicas 
e históricas. A experiencia estética nem se quer é cogitada. Talvez, isso 
esteja na base de recusa do cânone na escola e por isso os best-sellers 
respondem tão bem aos seus leitores, mais ainda porque se dá num 
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contexto de liberdade e intimidade, de partilha e diálogo. Ao que pa-
rece são esses os ingredientes que faltam às abordagens da literatura 
canônica na escola. Outro aspecto a ser ressaltado é que o contato 
dos leitores dessas obras é diretamente com o texto. Ao contrário, o 
cânone se dá em um território que faz o inverso: da teoria ao texto.

A segunda, a leitura literária requer uma mediação que cause 
paixão, que o mediador seja de fato um apaixonado. Para se formar 
leitores tanto na escola como fora dela a mediação é um dos aspectos 
essenciais no processo de gosto pela leitura e de formação de leitores 
literários. 

Terceira, os leitores precisam ser compreendidos no contexto 
de suas subjetividades. Que a abordagem da literatura se dê em um 
contexto que tome como ponta de partida a sondagem diagnóstica 
do leitor que temos para a formação daquele que queremos. Valo-
rizando suas leituras de gosto pessoal, de modo que a formação do 
leitor seja um trabalho de ampliação, partindo do conhecido para o 
desconhecido por ele. 

São essas três conclusões que movem a escrita deste trabalho, 
focalizamos, no entanto, o terceiro aspecto. De uma forma ou de 
outra, elas se entrelaçam e quando são compreendidas corroboram 
metodologias que melhor respondem as expectativas dos alunos 
às atividades de leitura na sala de aula, sobretudo, o texto literário. 
Como resultado das subjetividades dos alunos, destacamos a pre-
sença dos best-sellers em contexto escolar, a recepção e relação que os 
leitores mantêm com essa literatura, bem como as implicações com 
o ensino de literatura.

A própria definição dos best-sellers lhes imprime um acre sabor, 
o do desprestígio. Sua qualidade é medida por boa parte da crítica 
pelo quantitativo, ou por sua facilitação por ser dirigível e previsível. 
Reimão diz que “Best-sellers indica aqui os livros mais vendidos de 
um período em um local. Nesse sentido é uma expressão quantita-
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tiva e comparativa, e que diz respeito a vendas.” (REIMÃO, 1996, p. 
23). Para Rossato (1994) o best-seller é o livro que vende milhões de 
exemplares e enriquece seus autores e editores com textos conside-
rados “dirigíveis” e “envolventes”, próprios para o entretenimento 
dos leitores ávidos por uma história. 

Com uma visão mais receptiva e valorativa Sodré (1988), afirma 
que, nos best-sellers da cultura de massa, os ingredientes que os tor-
nam tão receptivos são os conteúdos fabulativos em cuja mobilização 
da imaginação dos leitores é acionada, causando sensibilidade. Res-
salta ainda que “é o mercado, e não a escola que preside as condições 
de produção do texto”. Analogamente, Paz (2004) esclarece que 
além da consideração de ser os best-sellers campeões de vendas, eles 
se constituem como importantes estimuladores da leitura, pois tem 
o poder de mobilizar o olhar e estimular a capacidade imaginativa 
do leitor, cujo  fascínio mostra-se como algo duradouro, “por essa 
razão não se pode analisá-la com uma visão simplista e redutora, 
limitando-a ao campo de efeito de estratagemas mercadológicos ou 
como subproduto da literatura culta”. (PAZ, 2004, p. 2).

“Os best-sellers permitem “desenferrujar os olhos” e há mesmo 
alguns de qualidade que permitem soltar a imaginação, jogar com as 
palavras. Podem ser também um pretexto para compartilhar, para 
conversar. Portanto, não sejamos puritanos.” (PETIT, 2008, p. 213). 
A autora nos propõe um trabalho que pode funcionar como ótimo 
ponto de partida.

ao experimentar, em um texto, tanto sua verdade mais 
íntima como a humanidade compartilhada, a relação com 
o próximo se transforma. Ler não isola do mundo. Ler 
introduz no mundo de forma diferente. O mais íntimo 
pode alcançar neste ato o mais universal. (Petit, 2008, p. 46)

Correlato a Petit (2008), Paz (2004) afirma que uma leitura média 
(como os best-sellers) de entretenimento funciona como “degrau de 
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acesso a um patamar mais alto onde o entretenimento não se esgota 
em si mas traz consigo um alargamento da percepção e um aprofun-
damento da compreensão das coisas do mundo.” (PAZ, 2004, p. 28).

Tomando como base as palavras dos autores, podemos inferir 
a leitura como um processo natural, em que o leitor passa de níveis 
a partir da elevação sensível, no sentido de ter acesso a leituras que 
respondem as suas expectativas às mais desafiadoras. Propõe um 
espaço em que a convivência da literatura popular e erudita seja 
harmoniosa, dialógica e não excludente. Isso pode ser percebido em 
Candido (1988) ao afirmar que 

o pressuposto é que todos devem ter a possibilidade de 
passar dos níveis populares para os níveis eruditos como 
consequência normal de transformação de estrutura, 
prevendo a elevação sensível da capacidade de cada um 
graças a aquisição cada vez maior de conhecimentos e 
experiências. (CANDIDO, 1988, p. 188)

A elevação sensível proposta pelo estudioso ainda pode ser 
complementada com as palavras de Barthes (1987) ao afirmar que 
nós leitores temos acesso a textos de prazer e de fruição. Leituras 
são paixões: algumas à primeira vista, outras na base de um trabalho 
árduo alcançado com muito esforço. Isso não desqualifica nem uma nem 
outra, desde que ambas sejam compreendidas na sua singularidade.

“Texto de prazer: aquele que contenta, enche, dá euforia; aquele 
que vem da cultura, não rompe com ela, está ligado a uma prática 
confortável da leitura.” (BARTHES, 1987, p. 21). O texto de fruição“faz 
vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas, do leitor, a consis-
tência de seus gostos, de seus valores e de suas lembranças, faz entrar 
em crise sua relação com a linguagem”. (BARTHES, 1987, p. 22).

Tomemos as definições de Barthes (1987) como muito importan-
tes para se compreender as relações entre os leitores e suas leituras, 
bem como demarcar a ideia de ampliação, de progressão, partindo 



112

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v.11 • n.21 • p. 105 - 125 • jan./jun. 2020

do prazer à fruição. O autor demarca os leitores no seu vasto mun-
do de preferências de leitura. “Do lado dos leitores, um pouco por 
toda parte, e qualquer que seja o meio social e cultural, a regra é o 
ecletismo.” (PETIT, 2009, p. 73). Falta espaço para o reconhecimento 
desse ecletismo em muitas escolas.

Por essa razão, propomos uma abertura que reconheça os leitores 
na sua pluralidade, singularidade e que a sala de aula funcione como 
um espaço de diálogo e partilha de leituras. Que as subjetividades 
dos leitores seja o ponto de partida no trabalho com literatura. Que 
a mediação seja revestida de paixão e que isso seja reflexo para os 
alunos. Tudo na vida precisa de motivação.

E é preciso dizer também que, em todas as épocas, a 
despeito das dificuldades, das modas e das mudanças nos 
programas, muitos professores souberam transmitir a seus 
alunos a paixão de ler [...]Hoje, como em outras épocas, 
ainda que “a escola” tenha todos os defeitos, sempre existe 
algum professor singular, capaz de iniciar os alunos em uma 
relação com os livros que não seja a do dever cultural, a da 
obrigação austera. (PETIT,2008, p. 190-191)

Se a leitura é experiência, que sejam experimentadas as 
vivências dos alunos a partir de suas subjetividades, gostos e 
preferências e que a partir daí se estendam diálogos cujas lei-
turas se complementem, se cruzem e transbordem o dizer do 
eu e do outro sobre elas. Segundo Petit (2009) ler é um ato de 
transição entre o eu e os outros e é nessa intersubjetividade que 
o desejo de ler surge. A leitura é um completo ato de dividir; ela 
é sempre um encontro marcado, embora seja, na leitura solitária, 
um encontro com o autor, personagens  ou “outros leitores do 
livro, de ontem e de amanhã, os amigos que dele me falaram 
ou a quem imagino que eu poderia recomendar. [...] Sozinha, 
sou muito povoada dentro de mim mesma. (PETIT, 2009, p. 58)
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É nesse espaço que os best-sellers se inserem na escola, advindos 
quase sempre de fora do contexto escolar e recriminados como má 
literatura em face da tradição canônica, mas que se presentificam 
no repertório pessoal dos alunos e irrompem espaços, solidificam e 
massificam-se. Nesse sentido, é necessário dar visibilidade a essas 
obras não como ameaça ao cânone, mas como trabalho de encontro, 
diálogo, compreendendo a escola como um espaço capaz de elevar 
as sensibilidades dos alunos como processo natural, cujas práticas de 
leitura corporifiquem os clássicos da literatura, como os best-sellers 
são compreendidos pelos seus leitores; uma literatura de liberdade 
desprendida das amarras do aferir como normativa da obrigatorie-
dade. O certo é que parece que vivemos uma contradição entre as 
leituras que fazemos por conta própria e as que a escola indica. 

Se, em certo sentido, existe uma contradição irremediável 
entre o ensino da literatura na escola e a leitura que fazemos 
por conta própria, ao menos cabe aos professores fazer com 
que os alunos tenham uma maior familiaridade, que sintam 
mais confiança ao se aproximarem dos textos escritos. Fazer 
com que sintam sua diversidade, sugerir-lhes a idéia de que, 
entre todos esses textos escritos — de hoje ou de ontem, 
daqui ou de outro lugar — haverá certamente alguns que 
dirão algo de muito particular a eles. (PETIT, 2008, p. 217)

O caráter humanizador, elemento primeiro da leitura é, na abor-
dagem do cânone, negado ao aluno por questões de abordagens e 
metodologias tradicionais que concebem o texto sob bases teóricas 
e não da fruição e da relação leitor\texto. “Na escola, por um longo 
período, estudou-se literatura como algo exterior, que não é vivido, 
constatado, sentido. Algumas abordagens são até mesmo voltadas 
para aprofundar a distância com o corpo, repudiar toda a emoção, 
vista como um desvario perigoso. “(PETIT, 2009, p. 29). 

Durante os últimos trinta anos, parece-me que o ensino 
evoluiu mais no sentido oposto ao da iniciação a uma “arte 
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mágica”, e que de maneira geral deixou um espaço menor 
para a literatura [...] efeito de uma crítica social mesclada 
com sociologia, que enxergava na leitura de obras literárias 
apenas uma afetação das pessoas bem-nascidas. (PETIT, 
2008, p. 187)

Para Petit (2008) parece que a escola desestimula os jovens a ler, 
porque lhes impõe a leitura como uma obrigação na qual o trabalho 
é de dissecação do texto, o qual na maioria das vezes é alheio a eles 
e suas realidades sociais e subjetivas. O ideal é que eles sejam reco-
nhecidos nas suas singularidades, que haja espaço para que sejam 
ouvidos. O jovem gosta de falar de si, de saber do outro. É nessa troca 
e abertura que o professor poderá saber bem quem são os seus alunos, 
que leitura e relação mantêm com os textos lidos. Portanto, os jovens

Também têm, como vocês verão, um grande desejo de serem 
ouvidos, reconhecidos; um grande desejo de troca e de 
encontros personalizados [...] Um escritor, um bibliotecário 
ou um professor não conhece os jovens a partir do que 
imagina serem suas “necessidades” ou suas expectativas, 
mas deixando-se trabalhar por seu próprio desejo, por seu 
próprio inconsciente, pelo adolescente ou criança que foi.
(PETIT, 2008, p. 66)

Nesse contexto, demarcamos o reconhecimento expresso por 
Petit (2008) como uma necessidade em favor do desenvolvimento de 
metodologias que tomem como ponto de partida o jovem a partir de 
suas expectativas e desejos, e então partir para outras leituras. Em 
vista da presença dos best-sellers na escola, partir dessa literatura 
para o cânone. 

Para Faria (1999) considerar as atividades de leitura literária na 
escola é contar com um processo de progressão, partindo de textos 
aceitos pelos alunos, pois é possível partir da literatura trivial para 
inicia-los na estrutura narrativa, linguagem literária. Considerando 
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uma análise comparativa dessas leituras, levando em conta: temas, 
ações, ambientes e personagens. Assim, “eles estabelecem uma liga-
ção entre a escola e o cotidiano dos alunos, colaborando, por meio 
de uma leitura crítica, com a sua formação para a cidadania, e ao 
mesmo tempo, elevando seu nível de leitura.” (FARIA, 1999, p. 105).

As palavras de Faria iluminam as práticas da leitura literária na 
escola, visto que respondem diretamente à valorização do leitor e 
apontam caminhos para o aproveitamento das leituras que os alunos 
já fazem a fim de que elas sejam ampliadas. Então, nos apresenta um 
ótimo ponto de partida: dos best-sellers da cultura de massa para o 
cânone literário. É com essa visão, que demonstramos ser possível 
o que alhures afirmamos, a partir de uma sequência didática que 
oportuniza o reconhecimento do leitor na sua singularidade. Reite-
ramos com essa proposta a prática da leitura literária como dialógica, 
democrática, coletiva. Um espaço para a partilha de experiências 
leitoras a partir da escuta do jovem leitor.

2. Sobre a Sequência Didática

Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) uma sequência di-
dática é um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira 
sistemática, em torno de um gênero oral ou escrito, é caracterizada 
principalmente por: apresentação de uma situação, produção inicial, 
módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo n, e produção final. Abaixo 
apresentamos o modelo de sequência proposto pelos autores 

Oliveira (2013) define sequência didática como um conjunto de 
atividades conectadas que tem um percurso metodológico definido 
como um procedimento simples imbricadas em uma ação planejada 
para a delimitação de cada etapa com o objetivo de trabalhar os con-
teúdos das disciplinas de maneira integrada e dinâmica em favor do 
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ensino-aprendizagem. A autora faz uma ampliação da teoria acima 
e a nomeia de sequência didática interativa, com aplicações mais 
definidas e um percurso mais elaborado. 

Nascimento (2009, p. 69) define as sequências didáticas: “são 
os dispositivos de organização dos conteúdos a serem didatizados 
sobre uma prática de referência”. As sequências desenvolvidas nes-
se trabalho atendem aos propósitos citados por Nascimento (2009) 
e Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) por definirem um trabalho 
que segue uma sistematização ordenada de atividades e atendem 
a objetivos definidos em favor de uma aprendizagem gradual e ao 
mesmo tempo, proporcionam uma interação mais aprofundada do 
aluno com o objeto de conhecimento.

A sistematização das atividades propostas pelos autores toma 
as atividades de leitura, especialmente com o gênero romance, uma 
alternativa de viabilização à identificação do sujeito aluno com a es-
cola, sentindo-se parte dela a fim de que a perceba como instituição 
que valoriza suas experiências de leitura. A sequência que segue 
destina-se a alunos do 9º ano do ensino fundamental, mas pode ser 
perfeitamente aplicada ao ensino médio.

3. Proposta de Sequência Didática: falando em gostos...

SD - Sobre livros e leituras preferidos
Duração: 5 aulas (300 minutos)

Esta sequência didática tem como objetivo ampliar a visão da 
escola sobre as obras que estão no rol de preferências dos alunos, 
para tanto se configura como um espaço democrático de socialização 
dos livros que marcaram a vida deles como sujeitos leitores. Esse 
momento permite ao professor determinar e atender o horizonte de 
expectativas dos estudantes.
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I - Objetivos específicos: 

• Demonstrar a escola como um espaço aberto a preferências, de 
maneira que as leituras dos alunos sejam valorizadas e ampliadas; 
valorizar as experiências de leitura dos alunos.

II - Público alvo: 9º ano do ensino fundamental

IV - Materiais: 

• mosaico de capas impresso, livros preferidos dos alunos, materiais 
para ornamentação simples (toalha, entre outros que ficam a critério 
do professor)

V - Habilidade da BNCC contemplada: (EF89LP33) Ler, de forma 
autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias 
de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta carac-
terísticas dos gêneros e suportes – romances, contos contemporâneos, 
minicontos, fábulas contemporâneas, romances juvenis, biografias 
romanceadas, novelas, crônicas visuais, narrativas de ficção científica, 
narrativas de suspense, poemas de forma livre e fixa (como haicai), 
poema concreto, ciberpoema, dentre outros, expressando avaliação 
sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, 
autores.

VI - Descrição da atividade:

Primeiro Momento – Sondagem diagnóstica sobre leituras preferidas 
(30 minutos)

Esse primeiro momento destina-se a uma breve discussão sobre 
as leituras preferidas dos alunos, o professor estabelece uma conversa 
sobre esse assunto de modo que possa ouvir o que os alunos tenham a 
dizer. Deixa-os livres para expressar leituras preferidas a fim de fazer 
um diagnóstico sobre o que está ou faz parte do rol de preferências 
dos alunos. Nesse momento é importante que o professor se mostre 
empolgado com os textos ou livros lidos por eles e, que se possível, 
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possa expressar também um pouco sobre seus gostos pessoais, mas 
sem tomar o espaço dos alunos. Com essa sondagem, o professor 
construirá um mosaico de capas dos livros preferidos dos estudantes, 
portanto, é bom que no momento da conversa anote os títulos. Isso 
será bom porque, na hipótese de os alunos não terem mais acesso ao 
livro, poderão apresentá-lo pelo mosaico.

Segundo Momento – A proposta (30 minutos)

Essa segunda parte será destinada a apresentação da atividade 
aos alunos que é trazer para a sala de aula em dia combinado pelo 
professor o livro ou o texto (poema, conto, crônica, entre outros) que 
mais os tenha marcado como sujeitos leitores conforme discussão 
do primeiro momento e que apresentarão seu livro ou texto para a 
turma.  Em caso de não terem mais acesso ao livro ou texto de sua 
preferência, os alunos podem imprimir a capa do livro ou o texto 
escolhido. Caso não tenham como trazer para a escola nem o livro 
físico ou as cópias sugeridas podem apresentá-lo citando o título e o 
autor e contando um pouco sobre a essência do texto ou livro.

• O professor, então, apresenta a proposta da atividade, pede que os 
alunos em dia combinado tragam para as aulas o livro que em sua 
história de sujeito leitor tenha lhes marcado, tocado de alguma forma. 
O título dessa sessão inicial será: Meu livro ou texto inesquecível. 

• Nessa mesma etapa, o professor divide os alunos em dois grandes 
grupos, para que as apresentações sejam realizadas em dois momen-
tos, o primeiro grupo fica no primeiro dia e o segundo grupo no se-
gundo dia. Distribuídos nos horários normais das aulas. o professor 
pode escolher dias em que tenha duas aulas. Caso não disponibilize 
de horários seguidos pode distribuir em suas aulas, em mais dias.

• Marca as apresentações para uma semana após a apresentação da 
proposta da atividade.
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Terceiro momento – A preparação (professor como articulador)

• Como terá uma semana de intervalo para realização da atividade, 
o professor analisa como procederá para a organização da biblioteca 
e a construção e impressão do mosaico. Com relação a organização 
da biblioteca, solicita apoio da gestão escolar para que a equipe de 
limpeza da escola organize a mesa.

• Caso a escola disponha de computador e impressora, solicita apoio 
da secretaria da escola para a pesquisa das capas e impressão.

• Por critério prático, o professor realiza essa atividade na biblioteca, 
visto que é um espaço rodeado de livros e de leituras possíveis. Além 
disso, apenas precisa levar os alunos para esse espaço.

• Na escola, o professor reserva um tempo para que uma das mesas 
da biblioteca seja arrumada com uma toalha para receber os livros 
que forem trazidos pelos alunos. Na parede da biblioteca o professor 
coloca o mosaico de capas. O ideal é que isso seja feito sem que tenham 
conhecimento, que seja surpresa. Por essa razão fazer a sondagem dos 
livros que os alunos mais gostaram de ler é indicada, tendo em vista 
que a construção de um mosaico com as capas de alguns dos livros 
preferidos seja uma das surpresas do primeiro momento. Para isso, 
o professor pode fazer na internet uma pesquisa para selecionar as 
capas ou trechos de textos citados pelos alunos. Se não for possível 
fazer com todas as capas ou textos escolhidos, pode selecionar alguns 
e com eles construir o mosaico, no entanto o ideal é que sejam todos.

• Se não optar pelo mosaico de capas, pode optar por algo mais 
simples como um mosaico de títulos. Para isso o professor escreve de 
maneira bem criativa os títulos citados pelos alunos em uma ou mais 
cartolinas. Isso pode ser feito nos horários pedagógicos do educador. 

• É ideal que as obras do primeiro grupo sejam compartilhadas em 
um só dia. 
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• Outras escolas podem apresentar outras obras de preferências, é 
apenas uma questão de adequação a outras realidades de leitura.

• O mosaico pode ser feito com as obras citadas pelos alunos. Ele 
deve ser impresso em tamanho adequado para que seja fixado na 
parede da sala e que ao chegarem, os alunos possam lê-lo e identi-
ficar-se com alguma obra, ou que percebam que obras próximas de 
suas realidades e do seu universo de leitura foram contempladas. 

• Na biblioteca deve ser preparada uma mesa em que serão postos 
todos os livros trazidos pela turma. É bom que ela seja ornamentada 
para que fique atrativa aos alunos. Nessa mesma mesa devem estar 
dispostas cadeiras para formar uma mesa redonda de comparti-
lhamento de experiências leitoras. As outras carteiras devem ser 
distribuídas para atender a demanda de alunos que não estiverem 
se apresentando, a fim de que todos fiquem sentados para ouvir e 
contribuir com as apresentações dos colegas. 

Quarto Momento – Sobre o primeiro dia de apresentações (2 aulas - 
120 minutos)

• Antes de dispor as cadeiras e depois de cada aluno dispor seu li-
vro na mesa, todos são convidados a dar uma olhada nas obras dos 
colegas, e manter uma conversa prévia com eles sobre elas, verifi-
cando da lista trazida aquelas que mais lhe chamam atenção e que 
se interessariam por ler.

• O professor deve também olhar as obras dos alunos e interagir 
com eles sobre os livros trazidos de forma que se familiarize com as 
preferências dos alunos, caso sejam para ele desconhecidas. Para isso 
pode fazer alguns questionamentos como: 

1. O que os motiva as escolhas de leituras selecionadas?

2. O Que procura numa leitura e porque elas os encantam?

3. Como tiveram acesso a elas?
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4. Tiveram alguma influência de alguém para lê-las?

• O mosaico deve ser retomado, o professor perguntará: há algum 
livro preferido no mosaico de capas? (como a sondagem já fora feita, 
certamente haverá livros preferidos dos alunos, isso é ótimo para 
manter diálogo sobre as leituras que os alunos gostam).

• Depois, os alunos são convidados a apresentarem seus livros por 
relação de afinidade de gênero ou temática. Os livros que forem re-
petidos devem ser agrupados de forma que os alunos compartilhem 
em conjunto suas experiências. 

• Nas apresentações, todos devem inicialmente explicar: Por que 
esse livro ou texto é o meu preferido? 

• Na hipótese de não terem como levar o livro físico, o professor os 
orienta que podem apontá-lo no mosaico e iniciar a apresentação ou 
apenas citar o título do livro ou texto e autor e então apresentá-lo. 

• Cada aluno terá 10 minutos no máximo para responder ao ques-
tionamento acima. Assim, considerando, uma turma de 25 alunos é 
necessário reservar duas aulas para metade da turma e mais duas 
para a outra metade. 

• O professor deve conduzir as apresentações controlando o tempo de 
apresentação de cada aluno. De maneira que quaisquer questionamen-
tos ou curiosidade sobre a obra que possa surgir no momento da apre-
sentação sejam anotados pela turma para no final serem perguntados.

• Para interagir com os alunos e as histórias, é bom que o professor 
se aproprie de alguns enredos a fim de mostrar a eles conhecimento 
dessas histórias, assim se sentirão mais seguros na exposição de seus 
livros preferidos. O educador pode também, se possível, fazer analo-
gias das obras dos alunos com as suas, caso apresentem similaridades.

• Para essa apropriação poderá fazer pesquisas na internet acerca de 
bases críticas das obras ou de resenhas, vídeos ou quaisquer outros 
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meios que o auxilie nesse sentido. Não precisa pesquisar todos os 
enredos, apenas alguns. Apenas para ter um norteamento das leituras 
dos alunos. 

• Deve ser aberto também espaço para que os alunos participem 
das apresentações dos colegas, fazendo comentários, avaliações e 
questionamentos sobre as obras apresentadas, por essa razão ao final 
das apresentações isso deve ser feito.

• Ao final, o professor deverá lançar um questionamento: Das obras 
apresentadas, quais fariam parte da minha lista de leituras? Essa 
questão será lançada aos alunos e aqueles que desejarem responder 
terão esse espaço. 

• Reserva um tempo para que os alunos possam trocar livros entre si.

Quinto Momento – Sobre o segundo dia de apresentações (2 aulas - 
120 minutos)

• O professor faz o mesmo procedimento de atividades do primeiro 
grupo, os pontos que seguem referem-se ao fechamento da atividade 
realizada no segundo e último dia de apresentações.

• Procede ao fechamento da atividade ou pede aos alunos que o fa-
çam. Nesse momento, é importante buscar ressaltar o que ficou das 
histórias compartilhadas, fazendo um breve apanhado geral delas. 
Por essa razão, pode ser pedido que os alunos anotem pontos que 
lhes chamem atenção ou curiosidades nas histórias contadas pelos 
colegas.

• O professor leva dois livros de sua preferência para mostrar no 
último dia das apresentações e escolhe um para compartilhar o 
enredo. Pode pedir que os alunos escolham um dos dois. Instiga 
a curiosidade deles sobre, pela capa, do que deve tratar a história 
(podem ser evidenciadas outras formas de aguçar a curiosidade, 
fica a critério do professor) e então, começa a partilhar a obra com 
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os alunos. Ao final abre espaço para a participação deles a respeito 
do que ouviram. O ideal é que ele leve um clássico da literatura a 
fim de que os alunos tenham contato com essa leitura e percebam 
a beleza dos clássicos, para tanto, pode escolher uma obra que 
mantenha alguma similaridade com qualquer uma das obras apre-
sentadas pelos alunos (a intertextualidade temática1 é uma ótima 
estratégia didática). Com isso, poderá partir para a expansão, o 
alargamento de leituras.

• É interessante que possa fazer uma dedicatória no livro apresentado 
e sorteá-lo entre os alunos. Fazendo com que tenham contato com 
leituras que os desafiem, diferentes daquilo que estão acostumados. 

Considerações finais

Mostramos com este trabalho a necessidade que o jovem tem de 
ser percebido dentro do contexto de suas subjetividades, de modo 
que sejam valorizados no contexto da escola a partir de suas leituras 
preferidas, dentre as quais destacam-se os best-sellers da cultura de 
massa. A presentamos uma proposta de sequência didática que fa-
vorece essa valorização como prática possível, bem como um impor-
tante ponto de partida, tanto do reconhecimento dos leitores em suas 
singularidades, como também um ótimo momento para se trabalhar 
e pensar estratégias de expansão de leituras, alargando horizontes 
de expectativas dos alunos a partir de seus textos preferidos para 
outros mais desafiadores.

1 Quanto à intertextualidade temática, Koch, Bentes e Cavalcante (2012) destacam, 
entre outros aspectos, o fato de um tema recorrente, ao longo do tempo, aparecer 
em textos produzidos em determinadas áreas de produção. As autoras citam, por 
exemplo, o tema do usurário em O Avarento, de Molière, e em O santo e a porca, 
de Ariano Suassuna. Em nosso caso, postulamos a existência de um tema comum 
entre as duas obras estudadas: o amor dedicado e fiel em face da doença incurável.
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A sequência didática apresentada mostra uma possibilidade de 
trabalho que valoriza os leitores em seus múltiplos olhares, ao mesmo 
tempo lhes oferece o sabor da partilha de suas leituras preferidas num 
espaço aberto, em que se sintam à vontade, sem intenção de avaliar 
ou aferir a leitura como implicação em nota. Esse ponto de partida 
poderá iluminar a prática de futuras leituras, fazendo-os percebe-la 
como algo agradável, bom, partilhado, um espaço dedicado a eles 
como prática literária de sala de aula que mostra os mesmos sabores 
de suas leituras escolhidas fora da escola. 

Portanto, nossa proposta é que a prática da leitura literária na 
escola seja de vivência partilhada pautada na troca de experiências, 
cujas sensibilidades dos estudantes se intermedeiem e ampliem-se 
sob a mediação do professor. O diálogo a partir da leitura como ato 
coletivo pode iluminar as práticas metodológicas do educador de 
modo que possam fazer o estudante se sentir valorizado a partir 
dos textos que já leem a fim de que se desenvolva um trabalho de 
expansão, garantido a inserção do cânone sem frustrar as expectativas 
dos leitores e que se façam tão envolventes quanto as relações que 
estabelecem com os best-sellers da cultura de massa, por exemplo. 
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“HARRY POTTER: CAMINHOS 
INTERPRETATIVOS”: UM ESTUDO DE 
CASO SOBRE OS LEITORES EMPÍRICOS 
DA SÉRIE DE J.K. ROWLING

Beatriz Masson Francisco*

Resumo: Neste texto, discutimos a respeito da visão que a crítica literária 
construiu em torno tanto do texto da série Harry Potter, de J.K. Rowling, 
quanto de seus leitores. Através dos discursos de Harold Bloom (2001), 
Ruth Rocha (2015) e Isabela Boscov (2007), refletimos sobre a questão do 
juízo de valor literário e a forma com o qual ela verticaliza a relação entre 
crítica, obra e leitor. Como forma de refutar esses discursos, apresentamos 
os resultados recolhidos em nossa pesquisa de campo realizada no mestrado 
com leitores empíricos de Harry Potter, que participaram do curso de difusão 
“Harry Potter: Caminhos Interpretativos”. A fala dos participantes em relação 
à narrativa que compõe a série expõe tanto sua capacidade interpretativa 
quanto seu vasto conhecimento do texto literário, mostrando a necessidade 
da crítica se aproximar de determinadas obras e determinados leitores. 

Palavras-chave: Harry Potter, leitor empírico, crítica literária.

Abstract: In this text, we discuss the interpretation that the literary critics 
has about the text and the readers of J.K. Rowling’s series Harry Potter. 
Throughout the discourses of Harold Bloom (2001), Ruth Rocha and Isabela 
Boscov (2007), we reflect about the literary value of judgement and the way 
that it verticalizes the relation between critics, books and readers. As an 
attempt to refute these discourses, we present that results that were collected 
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in our master’s field research, made with Harry Potter’s empirical readers, 
that joined the course “Harry Potter: Caminhos Interpretativos”. Their speech 
about the series narrative shows us their capacity to interpret the literary text, 
pointing the critics’ necessity of getting closer to certain books and readers.

Keywords: Harry Potter, empirical reader, literary critics.

Nos dias de hoje, é praticamente incontestável que a série de 
livros Harry Potter, escrita pela autora inglesa J.K. Rowling, foi uma 
obra de grande relevância na vida de muitos leitores espalhados 
pelo mundo. No ano de 2018, o site Pottermore, gerido pela própria 
Rowling, noticiou que os sete livros já haviam vendido meio bilhão 
de cópias até meados daquele ano1, além de terem sido traduzidos 
para mais de oitenta idiomas diferentes. Esses números não se res-
tringem apenas à produção literária de Harry Potter: as adaptações 
dos livros atingiram recordes milionários de bilheteria, a peça teatral 
Harry Potter and the Cursed Child (2016) teve uma grande adesão de 
público e o alcance dos personagens na internet, a partir da escrita de 
fanfictions e da discussão em fóruns em sites especializados, mostram 
que Harry Potter é uma série que consegue conversar com milhares 
de pessoas ao longo dos seus mais de vinte anos de publicação.

Contudo, na contramão desse sucesso de público tão positivo, 
Harry Potter nunca foi uma série benquista no meio da crítica literária 
especializada. Desde o lançamento de Harry Potter and the Philosopher’s 
Stone, muitos estudiosos, pesquisadores e autores apontaram falhas 
tanto na construção do texto literário quanto na recepção que ele teve 
em meio ao seu jovem público. Nos anos 2000, Harold Bloom escreveu 
um artigo para o Wall Street Journal intitulado “Can 35 million book 
buyers be wrong? Yes”,2 onde há uma crítica muito grande à autora, 

1 A matéria pode ser encontrada no link: https://www.pottermore.com/news/500-
million-harry-potter-books-have-now-been-sold-worldwide. Acesso em: 01 abr. 2019.
2 BLOOM, Harold. “Can 35 Million Book Buyers Be Wrong? Yes”. Wall Street 
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seu estilo de escrita e aos “compradores de livros” que investiram 
seu dinheiro e seu tempo na aquisição e leitura do de um exemplar. 
No artigo, o crítico afirma:

“One can reasonably doubt that ‘Harry Potter and the 
Sorcerer’s Stone’ is going to prove a classic of children’s 
literature, but Rowling, whatever the aesthetic weakness 
of her work, is at least a millennial index to our popular 
culture. So huge audience gives her importance akin to rock 
stars, movie idols, TV anchors, and successful politicians. 
Her prose style, heavy on cliché, makes no demands upon 
her readers.” (2000, p. 2)

Em nosso próprio país, a escritora Ruth Rocha teceu críticas à obra 
de Rowling que são relativamente parecidas com as de Harold Bloom. 
Em uma entrevista para o site iG3, na ocasião da comemoração dos seus 
cinquenta anos de carreira, perguntaram à autora qual era sua opinião 
sobre a literatura best-seller. Sua resposta para a pergunta foi a seguinte:

“Isto não é literatura, isto é uma bobagem. É moda, vai 
passar. Criança deve ler de tudo, o que tem vontade, o que 
gosta, mas eu sei o que não é bom. O que eu acho que é 
literatura é uma expressão do autor, da sua alma, das suas 
crenças, e cria uma coisa nova. Esta literatura com bruxas 
é artificial, para seguir o modismo. Acho que o Harry Potter 
fez sucesso e está todo mundo indo atrás. (...) Não acho 
errado os livros fazerem sucesso. Eu gosto porque acho 
que as crianças leem, mas eu não gosto de ler Harry Potter, 
não acho que é literatura.”

Tanto Harold Bloom quanto Ruth Rocha parecem valorizar uma 
visão de literatura que é bastante idealizada. Em outras palavras, a 

Journal, 2000.
3 ‘Harry Potter não é literatura’. iG, São Paulo, 27 abr. 2015. Disponível em: http://
on.ig.com.br/palavra/2015-04-27/ruth-rocha-comemora-50-anos-de-carreira-harry-
potter-nao-e-literatura.html. Acesso em: 14 jun. 2019.
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literatura que parece ser válida, na visão desses autores, é algo pra-
ticamente sublime: ela deve ser uma expressão da alma do autor, 
além de ter que apresentar temas, personagens e espaços narrativos 
inéditos. Uma obra que vende milhões de cópias, que segue um 
“molde” literário e que é carregada de clichês, como aparentemente 
é o caso de Harry Potter, é, automaticamente, uma obra literária não 
digna de valorização e de apreciação.

Em uma outra vertente de crítica, Isabela Boscov, colunista da 
revista Veja, escreveu um texto para o lançamento de Harry Potter and 
the Deathly Hallows, último volume da série. Intitulado “Agora Aca-
bou”, o texto é precedido por uma tabela onde há uma enumeração 
da fortuna que Rowling acumulou por conta da publicação dos livros 
sobre o menino bruxo. Além disso, Boscov tece observações sobre o 
texto literário propriamente dito: 

“A prosa de Rowling é banal, seus personagens são 
unidimensionais e seu grande dom, como escritora, é o de 
argumentista (...). Estão ausentes ali, em grande medida, 
os valores inerentes à literatura – a sedução por meio da 
palavra, por exemplo, e a capacidade de excitar, e não 
meramente aplacar a imaginação. ” (2007, p. 134 – 135)

O texto de Isabela Boscov não se dedica a explorar com grande 
profundidade o texto literário de Harry Potter, mas, ainda assim, a 
autora fala sobre os “valores da literatura” não existentes na série. 
A única justificativa que parece existir para a existência da “prosa 
banal” e os “personagens unidimensionais” é o número milionário 
da fortuna de J.K. Rowling, já que são esses dados que precedem as 
considerações tecidas sobre as partes do texto. A colunista da Veja 
ainda afirma que Harry Potter contribuiu para que os adolescentes 
lessem por prazer, mas enfatiza que “o que não se deve, apenas, é 
permanecer resguardado no ambiente confortável da idealização”, 
apontando que é necessário que os leitores da série busquem outros 
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livros para além de Harry Potter, de forma a possuírem uma expe-
riência de leitura mais subjetiva, que ultrapasse essa experiência tão 
popular.

Esses três autores, cujos pontos de vista foram apresentados aqui 
de forma breve, partem de formações e gêneros textuais diferentes 
para escreverem suas críticas sobre Harry Potter: Harold Bloom, um 
crítico literário de extrema relevância para o cenário acadêmico, 
escreve um artigo para um jornal; Ruth Rocha, escritora brasileira 
muito popular para a literatura infanto-juvenil, concede uma en-
trevista para um site e Isabela Boscov, colunista de uma revista de 
grande circulação nacional, escreve uma crítica voltada para um 
público de leitores muito específico: os assinantes da revista Veja ou 
consumidores esporádicos que adquirem um exemplar ou a acessam 
pela internet. Contudo, mesmo que suas formações e seus veículos 
de divulgação sejam distintos, os três compartilham uma opinião 
bastante parecida a respeito de Harry Potter: a de que a série não é 
uma leitura válida, já que é rasa e não fornece grande espaço para a 
reflexão e aprofundamento.

Estes três autores esbarram em um assunto que é bastante antigo 
no debate acadêmico: o juízo de valor aplicado às obras literárias. 
Questionar esse valor, questionar o que é literatura e questionar qual 
livro deveria ser lido (ou estudado) em detrimento de tantos outros 
são tópicos de uma interessante discussão proposta por Terry Eagle-
ton em Literary Theory: An Introduction (1983). No primeiro capítulo do 
livro, o autor traça um panorama que vai do século XVIII ao século 
XX, mostrando o longo caminho percorrido pela literatura inglesa 
para se firmar como uma literatura válida e digna de ser incluída 
nas grades universitárias.4

4 “The criteria of what counted as literature, in other words, were frankly 
ideological: writing embodied the values and ‘tastes’ of a particular social class 
qualified as literature, whereas a street ballad, a popular romance and perhaps 
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Além disso, Eagleton explica que os valores atribuídos aos textos 
literários produzidos no século XVIII traziam em si os interesses e 
ideais da elite da época, sendo este o fator que separava a alta literatura 
da baixa literatura. Esse padrão se repetia através dos séculos por meio 
de novas designações, mas com um mesmo propósito: os livros consi-
derados o cânone literário são, em sua maioria, o reflexo dos gostos e 
interesses da classe dominante de uma determinada sociedade. É por 
isso que Eagleton afirma que toda obra literário é, dentre outras coisas, 
ideológica, pois, ao trabalhar com a língua de um povo e com o modo 
como esse povo pensa, a literatura se conecta com as estruturas e com 
as relações de poder da sociedade em que vivemos.5 

É por isso que muitos outros discursos sobre o texto de Harry 
Potter ecoam as ideias apresentadas por Bloom, por Ruth Rocha e por 
Boscov. Normalmente essas falas partem de um lugar ocupado por 
uma dada elite intelectual, que considera a obra de Rowling como 
inferior se comparada à “literatura com L maiúsculo”. Junto a isso, 
os leitores que compõem o imenso público que deu a Harry Potter 
seu status de best-seller, recebem da crítica uma desaprovação tão 
grande quanto os sete livros de Rowling.

Esses leitores são referidos respectivamente por Bloom e Bos-
cov como “compradores de livros” e “(pessoas que) permanecem 
resguardadas no ambiente confortável da idealização”, expressões 
que denotam uma impressão bastante pejorativa. “Compradores de 
livros” não é uma forma que depreende um significado de reflexão, 
muito pelo contrário. Ela indica que os leitores de Harry Potter são, 
primeira e unicamente, seres consumistas que estão mais interessa-
dos em ter um livro do que ler o livro. “Permanecer resguardado no 
ambiente confortável da idealização” mostra que a série propicia 

even the drama did not.” (EAGLETON, 1983, p. 14)
5 Ibidem, p. 14.
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uma zona de conforto literária aos seus leitores, onde estes, ao não 
deixá-la, perdem a excelente oportunidade de partirem para leituras 
mais maduras e, por consequência, de maior valor literário.

A grande questão que fica, contudo, é que nenhuma dessas 
pessoas perguntou aos leitores de Harry Potter quais são as reais 
reflexões que eles retiraram do texto que compõe a série. Por conta 
disso, durante o mestrado, realizei uma pesquisa de campo com lei-
tores empíricos de Harry Potter, visando coletar suas interpretações 
sobre o texto da série e suas reflexões sobre a importância da obra 
para suas formações enquanto leitores.

Os resultados recolhidos não só refutam a opinião que a crítica 
tem a respeito do público leitor de Harry Potter, como também mos-
tram que as possibilidades interpretativas sobre o texto literário da 
série são muito mais aprofundadas do que as breves considerações 
traçadas por Harold Bloom, Ruth Rocha e Isabela Boscov.

“Harry Potter: Caminhos Interpretativos”

Para realizar uma pesquisa de campo com leitores empíricos de 
Harry Potter, foi necessário arranjar uma forma de reunir em um só 
lugar um número considerável de pessoas que haviam lido todos os 
livros da série. No ano de 2018, foi oferecido na Universidade de São 
Paulo o curso de difusão “Harry Potter: Caminhos Interpretativos”6, 
onde foram ministradas cinco aulas sobre a série. O curso possuía 
sessenta vagas, era aberto a toda comunidade e tinha dois pré-requi-
sitos para a participação: o aluno deveria ser maior de dezoito anos e 
deveria ter lido todos os sete livros que compõem a série Harry Potter.

6 “Harry Potter: Caminhos Interpretativos” foi um curso de difusão vinculado ao 
Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, coordenado pela Profª 
Drª Andrea Saad Hossne (FFLCH/USP).
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Na primeira aula do curso, os sessenta participantes foram con-
vidados a responder um questionário7 que possuía cinco perguntas. 
Esse questionário já deveria ser devolvido na aula seguinte, porque 
não queríamos que as respostas dos alunos fossem influenciadas 
pelos conteúdos apresentados em aula. As perguntas do questionário 
eram as seguintes:

– Com quantos anos você leu Harry Potter?

– O espaço narrativo de Harry Potter (Escola de Magia e Bruxaria 
de Hogwarts) é atrativo para você? Justifique sua resposta.

– Com qual personagem você se identifica mais: Harry Potter, 
Rony Weasley ou Hermione Granger? Justifique sua resposta.

– A história de Harry Potter dialoga em algum ponto com seu 
amadurecimento enquanto indivíduo? Justifique sua resposta.

– Harry Potter mexeu com sua vida de leitor? Justifique sua resposta.

Além destas perguntas, o questionário também pedia que os 
participantes falassem sobre sua idade atual e gênero, porque estes 
dados poderiam vir a ser interessantes para análises futuras. Do total 
de sessenta alunos inscritos em “Harry Potter: Caminhos Interpreta-
tivos”, vinte e oito pessoas se dispuseram a responder o questioná-
rio, dentre os quais vinte e três sujeitos eram mulheres e cinco eram 
homens. A média de idade entre os alunos que concordaram em 
participar desta pesquisa é de vinte e oito anos, sendo que a pessoa 
mais velha tinha quarenta e três anos quando respondeu e a mais nova 
tinha vinte e um. É importante mencionar que este grupo controle é 
composto por pessoas que possuem formações diferentes, atuando 
nas três áreas do conhecimento (biológicas, exatas e humanas) e que 
nenhuma delas trabalhava como crítico de literatura.

7 Toda a pesquisa de campo foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
Instituto de Psicologia da USP, uma vez que a FFLCH ainda não possuía um 
Comitê próprio para regulamentar as pesquisas realizadas com seres humanos.
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Para o recorte deste texto, apresentaremos as respostas para 
duas das perguntas do questionário: “O espaço narrativo de Harry 
Potter (Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts) é atrativo para você? 
Justifique sua resposta.” e “Com qual personagem você se identifica 
mais: Harry Potter, Rony Weasley ou Hermione Granger? Justifique 
sua resposta.”. O motivo de escolhermos estas duas perguntas está 
relacionado ao fato delas conseguirem mobilizar aspectos concretos 
do texto literário, que são os personagens e o espaço narrativo, mos-
trando que as reflexões que os leitores empíricos fazem a respeito 
dessas categorias possuem grande embasamento de leitura e muita 
profundidade analítica. As respostas que são apresentadas aqui man-
têm integralmente a escrita dos sujeitos que participaram da pesquisa.

Hogwarts como um espaço de projeção

Minayo, em Pesquisa social: teoria, método e criatividade (2002), 
fornece um manual sobre como tabular os dados de uma pesquisa 
qualitativa, que, diferentemente da variável quantitativa, não possui 
categorias de análise tão evidentes. Para se analisar os dados de uma 
pesquisa qualitativa é necessário criar, a partir das respostas dos sujei-
tos, categorias que expressem a subjetividade colocada pela pessoa em 
questão. Essas categorias devem mostrar informações que são relevan-
tes para a hipótese de leitura que o pesquisador está construindo, de 
modo a confirmar ou refutar sua tese. Essas categorias foram criadas 
para analisar as respostas dos participantes de nossa pesquisa. 

Para a segunda pergunta do questionário – “O espaço narrativo 
de Harry Potter (Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts) é atrativo 
para você? Justifique sua resposta.” – foram criadas três categorias 
que trouxessem a argumentação dos sujeitos de um jeito mais fiel. 
A primeira categoria foi denominada “mobilização de aspectos lite-
rários do espaço”, que abrange as respostas onde os participantes se 
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valiam de conceitos propriamente literários para justificar o porquê 
de Hogwarts ser um cenário atrativo para elas.

Cinco sujeitos trabalharam com esses conceitos sem saber, 
na maioria dos casos, que o estavam fazendo. Por exemplo, uma 
participante afirma que “Hogwarts é quase como uma personagem 
com vida própria na história” e outra comenta que os personagens 
da história são mais atrativos do que o espaço propriamente dito: 
“acredito que a escola só é legal por conta de quem está lá”. Esse 
dado reflete, minimamente, que estas leitoras são capazes de refletir 
e argumentar literariamente a respeito da obra que estão lendo, sem, 
necessariamente, escrever uma análise literária aos moldes que os 
críticos literários fazem.

É curioso que os sujeitos continuam falando dos aspectos li-
terários do espaço nas duas outras categorias de análise criadas, 
baseadas nas respostas recebidas. A segunda delas, denominada 
“espelhamento da vivência no espaço literário” concentra o maior 
número de participantes. Para esta maioria existe, sim, uma ligação 
entre o espaço narrativo de Harry Potter e o espaço escolar que eles 
mesmos frequentam ou frequentaram. Uma das participantes afirma 
que “Hogwarts é o retrato de uma escola real, com suas características 
complexas e seus modelos tradicionais (horários fixos, aula, avalia-
ções por mérito.)”. Outro participante falou a respeito da identificação 
imediata que o espaço narrativo escolar pode trazer ao leitor:

“Acredito que seja bastante atrativo, o ambiente escolar 
com suas singularidades, a experiência de socialização, 
negociação de conflitos, formação de laços de amizade e 
inimizade com colegas alunos ou professores, construção 
da própria identidade, etc. São todos desafios comuns à 
maioria das pessoas, então quase que de imediato existe 
uma identificação com o ambiente e as situações vividas 
pelos personagens.”
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Outros participantes acabaram levantando os mesmos pontos 
sobre sua identificação enquanto ex-alunos de escola regular e o 
percurso de Harry em uma mesma escola. Contudo, a maioria dos 
participantes revelou que Hogwarts é atrativa para eles por ser a 
representação da magia por excelência. Ter um ambiente mágico 
ao alcance das mãos se mostrou uma espécie de refúgio para esses 
leitores, que viviam uma realidade escolar bastante diferente da de 
Harry e seus amigos, mesmo que tenham passado por conflitos e si-
tuações bastante parecidas com aquelas que são narradas nos livros. 
Desta forma, criei a terceira categoria de análise para a questão do 
espaço literário em Harry Potter, a de “Hogwarts como projeção de 
um lugar ideal/refúgio”.

Neste sentido, uma aluna afirmou que Hogwarts “fica fora 
da realidade cotidiana, como se fosse um mundo completamente 
diferente com seus próprios problemas e onde os nossos parecem 
pequenos, por isso queremos ir para lá e esquecermos o que está 
acontecendo do lado de fora”, aludindo diretamente à ideia de que 
o espaço em que a magia se concretiza é bem mais interessante do 
que a “vida real”. Outro aluno vê Hogwarts como uma alternativa à 
estrutura escolar que temos no Brasil: “Desde a primeira vez que li 
me senti muito atraído pelo universo, em especial a escola. A ideia 
de pegar um trem para chegar a um castelo por si só já é encantado-
ra, principalmente para nós no Brasil onde os colégios internos não 
são tão comuns.” Ambos os casos mostram a ideia de que Hogwarts 
seria a representação de um lugar no mínimo mais interessante que 
os lugares frequentados por estes participantes, seja por conta da 
magia em si, seja por conta dos meios que os levariam a entrar em 
contato com a magia, como o Expresso de Hogwarts.

Uma fala de muita relevância e que nos dá a dimensão de como 
Harry Potter está presente no imaginário coletivo é a da participante 
que faz a seguinte afirmação: “lembro que quando comecei a ler, eu 



137

“Harry Potter: Caminhos Interpretativos”: um estudo de caso 
sobre os leitores empíricos da série de J.K. Rowling

tinha uma esperança de receber a carta de Hogwarts quando fizesse 
onze anos.” Receber a carta de Hogwarts, assim como pegar um 
trem que transporta as pessoas do mundo trouxa8 para o mundo 
bruxo são bastante significativas se pensarmos no espaço de Harry 
Potter como sendo um espaço de projeção. Não que a série em si seja 
uma espécie de fuga do que acontece na realidade dos dias normais, 
mas o discurso destes leitores demonstra que Hogwarts e a magia 
são uma alternativa bem mais legal e interessante ao que eles pró-
prios vivenciam ou vivenciaram. É uma escola, como a escola que 
os leitores frequentaram, mas esta escola é melhor porque ela tem 
elementos fantásticos e maravilhosos, que não são encontrados no 
nosso dia-a-dia.

Um participante resumiu, em sua fala, esta questão. Ele afirma 
que:

“Seja no primeiro contato, seja no momento atual, a 
existência de um espaço de magia e fantasia nas ‘mesmas’ 
condições de espaço e tempo que o leitor vive é sempre 
fascinante. É nítido que no primeiro momento, a conexão 
com o espaço de ensino é um fator de conexão.”

Hogwarts é este espaço de formação educacional e social, e 
também deixa à disposição de seus alunos – e de seus leitores – um 
ambiente com infinitas possibilidades de aventuras e de descobertas. 
O espaço narrativo de Harry Potter é passível de gerar identificação, 
mas, mais do que isto, ele parece refletir uma realidade melhorada 
– realidade esta que seus leitores gostariam de frequentar. 

É interessante mencionar, também, que a grande maioria dos 
participantes articulou suas reflexões ao fato de Hogwarts ter uma 
função muito mais ampla do que ser um mero espaço narrativo. 

8 No universo de Harry Potter, “mundo trouxa” significa “mundo das pessoas não-
bruxas”.
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Muitas argumentações aludem ao fato de a escola ganhar significação 
de personagem, uma vez que ela abre espaço para que a magia se 
concretize, com suas regras próprias, seus meios de acesso (o Expresso 
de Hogwarts), seu entorno e suas criaturas. 

O trio de protagonistas e as leituras de identificação

Em um levantamento feito em 2017 na Inglaterra e publicado 
pelo jornal espanhol El País, a empresa de pesquisa de mercado 
YouGov divulgou que a maior parte dos ingleses tinha Hermione 
como personagem preferido de Harry Potter. Mil e sessenta e quatro 
pessoas foram entrevistadas, e 27% delas disseram que Hermione era 
sua personagem favorita, seguida por Albus Dumbledore e só depois 
deste, Harry9. Contudo, a pesquisa em questão não revelou o motivo 
da garota ser a personagem preferida da maioria dos britânicos.

No caso de minha própria pesquisa, das vinte e oito pessoas 
que responderam o questionário, dezesseis (57,14%) declararam se 
identificar com Hermione. Três (10,7%) alegaram se identificar com 
Harry, e outras três (10,7%), com Rony. Quatro pessoas (14,2%) afir-
maram que o trio, como um todo, gera identificação e duas pessoas 
(7,1%) se identificaram com dois personagens, sendo eles Harry e 
Hermione e Hermione e Voldemort, que não era um personagem 
incluso na questão.

Alguns alunos declararam se identificar com Hermione por te-
rem passado por situações de preconceito assim como ela, fazendo 
com que a categoria “Bullying” fosse criada. Hermione é uma bruxa 
nascida trouxa, o que faz com que ela sofra muito preconceito dos 
personagens mais conservadores da série, como Draco Malfoy. Além 

9 A pesquisa pode ser encontrada no link: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/26/
cultura/1498474722_461399.html. Acesso em: 03 mai. 2019.
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disso, a personagem é descrita como uma menina de cabelos volumo-
sos e dentes grandes, o que também a faz ser motivo de piada entre 
os personagens da Slytherin. Os participantes que se identificaram 
com Hermione por conta destas situações de preconceito afirmaram 
que já sofreram bullying ou por sua aparência ou por serem dedicados 
aos estudos.

“Dedicação aos estudos e inteligência” pareceram ser os prin-
cipais motivos para os participantes terem se identificado com a 
personagem: quinze pessoas (93,75%) apontaram estas características 
como fator de identificação. Uma das participantes afirma que ela e 
Hermione compartilham a mesma “sede do conhecimento”, enquanto 
outro aluno argumenta que “assim como ela, me considero um leitor 
voraz e acho que a maioria das minhas dúvidas podem ser sanadas 
por um bom livro.”

Muitos participantes que destacaram se identificar com Her-
mione por causa de sua inteligência, também afirmaram que gostam 
da personagem devido às suas outras características inatas, como a 
coragem, a lealdade e a bondade. É interessante ver como os leitores 
associam características que são mais identificáveis em Harry e em 
Rony (coragem e lealdade, respectivamente) à Hermione, que de-
monstra ser tudo isso também, mas não em uma leitura mais super-
ficial. Lealdade e bondade são características normalmente atreladas 
à amizade - e a amizade, como um todo, apareceu de forma bastante 
relevante nos discursos dos participantes a respeito de Hermione.

Uma das alunas afirmou que “[Hermione] sempre desempenhou 
o papel de ‘mãe de todos’, às vezes um pouco controladora e exigente 
demais, entre outras coisas.” Outra aluna escreveu que “o fato de ela 
[Hermione] ser leal e altruísta quanto a ajudar os seus amigos também 
é algo que temos em comum.” Uma outra participante associa o fato 
de Hermione ser inteligente e saber resolver os problemas à forma 
com que a personagem se relaciona com Harry e Rony, sendo este 
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um fator de identificação para ela enquanto leitora: “Eu sempre fui 
a criança que queria e sabia responder tudo e, embora eu não seja 
muito amorosa, sou o lugar para onde meus amigos correm quando 
têm dúvidas ou quando precisam de alguém que vai ajudar, se não 
resolver, os problemas deles.”

É relevante que os participantes da pesquisa enxerguem Her-
mione como a amiga que ela é. É pela amizade que ela e Rony cons-
troem com Harry que os três conseguem se equilibrar mutuamente. 
Hermione é a parte mais racional desta amizade e, como levantado 
pela aluna, exerce, de certa forma, o papel de “mãe de todos”, a que 
puxa a orelha para o próprio bem do filho – e é interessante que os 
alunos tendam a se identificar mais com uma personagem pratica-
mente perfeita do que com aqueles que têm muito a aprender.

Rony, no caso, é um destes personagens que parecem existir na 
narrativa para aprender a se tornar alguém melhor. O melhor amigo 
de Harry é extremamente passional e tem muitas dificuldades para 
lidar com seus sentimentos, assim como possui um sentimento de 
inferioridade. Ao mesmo tempo em que mete os pés pelas mãos, 
Rony é o mais leal dos amigos e demonstra seu apoio a Harry das 
mais diversas formas. Três participantes do curso disseram se iden-
tificar com Rony, em dois tipos de categorias diferentes: lealdade e 
insegurança.

Dois participantes afirmaram que se identificam com Rony por 
conta de sua insegurança. Um dos alunos afirmou que “nunca fui 
grande destaque nos esportes, nem o primeiro da turma, embora 
estivesse entre eles. Também não sou bom em lidar com sentimentos, 
porém tenho mais autocontrole que o Weasley, considero-me leal 
aos amigos e sou mais útil assessorando o líder do que exercendo a 
sua função. ” 

Outra aluna afirmou que “a insegurança dele e sua lealdade com 
a família e os amigos foram características que eu via em mim.” A 
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terceira pessoa que se identifica com Rony não salientou a questão 
da insegurança, mas a importância da lealdade na construção deste 
personagem: “a lealdade dele é algo que eu dou muito valor e tento 
oferecer aos meus amigos. Mesmo ele sendo um entre tantos irmãos, 
não tenho dúvidas que ele seria capaz de matar e morrer por eles.”

A lealdade também aparece como categoria para um dos outros 
três alunos que se identificam com Harry. Uma aluna afirmou que 
“apesar de se sentir solitário às vezes, ele [Harry] dá valor aos laços 
de amizade. Além de defender e fazer de tudo pelos amigos, Harry 
não menospreza aqueles que vivem à margem da sociedade bruxa.”  
Os outros dois que se identificam com o protagonista apontam a 
perda dos pais e a necessidade de descobrir seu lugar no mundo 
como fatores de identificação.

Há aqueles, ainda, que se identificam com o trio como um todo. 
E é curioso que as três pessoas que fazem esta associação acreditam 
que a inteligência, a coragem e a lealdade são o que as conectam 
com Hermione, Harry e Rony, respectivamente. Mesmo que estas 
características acabem reduzindo os personagens do trio àquilo que 
é mais visível neles, duas participantes argumentam que a riqueza 
da construção do trio é apresentar, no todo, valores que são dema-
siadamente humanos. Uma delas faz a seguinte afirmação: “Nunca 
consegui definir com qual me identifico mais. Pois com a Hermione, 
ser CDF é algo normal, e no fim, aceito pelos amigos. Com o Rony, 
a lealdade intrínseca e a família que acolhe todo mundo. E com o 
Harry, a impetuosidade, nem sempre pensar antes de agir.”

Outra participante elenca os motivos que fazem com que ela se 
identifique com cada um dos três amigos:

“Harry: a revolta por não ter mais os pais vivos, a coragem 
para lutar pelos seus objetivos, a confiança, a lealdade. 
Rony: o desejo de não viver à sombra dos outros, a ‘birra’ 
em alguns momentos, a lealdade que supera os medos e as 
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dúvidas. Hermione: a dedicação aos estudos, a superação, 
a vontade de ser sempre melhor, a luta contra as injustiças, 
a lealdade aos amigos acima de tudo. ”

Ambas participantes falaram sobre as características de Harry, 
Rony e Hermione que acabam sendo a força de suas formações en-
quanto personagens, e estes valores parecem estar presentes em suas 
próprias formações pessoais. Além disso, as alunas enxergam o trio 
de personagens como um todo equilibrado, cujo funcionamento seria 
prejudicado caso uma das partes não o integrasse. Sozinho, Harry 
não conseguiria seguir em sua jornada de formação, e é por isso que 
Rony e Hermione são personagens tão essenciais para a história.

Considerações finais

Compagnon, em O demônio da teoria: literatura e senso comum, 
discute um pouquinho a respeito daquilo que ele compreende que 
seja a crítica literária:

“Por crítica literária compreendo um discurso sobre as 
obras literárias que acentua a experiência da leitura, que 
descreve, interpreta, avalia o sentido e o efeito que as obras 
exercem sobre os (bons) leitores, mas sobre leitores não 
necessariamente cultos nem profissionais. A crítica aprecia, 
julga; procede por simpatia (ou antipatia), por identificação 
ou projeção: seu lugar ideal é o salão, do qual a imprensa é 
uma metamorfose, não a universidade; sua primeira forma 
é a conversação.” (COMPAGNON, 2014, p. 21) 

Na primeira parte de nosso texto, discutimos como o discurso 
da crítica – ancorados, aqui, nas palavras de um crítico universitá-
rio, de uma autora de livros e de uma crítica da imprensa – julga a 
qualidade de um texto literário e dos leitores desse texto a partir de 
sua popularidade. Na visão da crítica, “alto valor literário” parece 
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ser inversamente proporcional à popularidade. Tomando empresta-
da a visão de Compagnon a respeito do lugar ocupado pela crítica, 
ao se resguardar de maneira segura dentro do “salão”, ela acaba se 
distanciando tanto do texto literário quanto do leitor empírico. Esse 
distanciamento provoca desconhecimento e, em última instância, 
rotula pejorativamente tanto os textos quanto seus leitores.

O discurso dos alunos do curso “Harry Potter: Caminhos Interpre-
tativos” a respeito das instâncias narrativas da série mostra à crítica a 
necessidade da aproximação. Aproximando-nos de leitores comuns, 
que podem ou não integrarem lugares “sublimes” dentro do escopo 
social, temos a excelente oportunidade de conhecer reflexões de leitura 
aprofundadas para além daquilo que é proferido dentro dos muros 
da academia. A fala dos leitores de Harry Potter que aqui foi apresen-
tada é um convite para professores e críticos: conheçam seu público e 
conheçam seus alunos para, de fato, conhecerem uma obra literária.
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A ESCRITA CONCEITUAL E A 
REVOLUÇÃO DO CORPO TEXTUAL: EM 
DIREÇÃO A UM LEITOR CIBORGUE
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Resumo: A leitura, enquanto procedimento e tecnologia de absorção de 
conhecimento, reflete e configura a forma como lidamos com a informação 
em cada época. Nesse artigo, gostaríamos de explorar quais as consequências 
do excesso informacional veiculado pelos novos mídia tecnológicos, 
como a internet, para a leitura de obras literárias. Seguindo as ideias da 
escrita conceitual, gostaríamos de compreender de que maneira a leitura 
humana, na era do excesso informacional, está sendo fundida à leitura 
textual exercida pelas máquinas. Assim, partindo da ideia de que, segundo 
Donna Haraway, uma das principais políticas do ciborgue é a confusão de 
barreiras, principalmente as que existiriam entre os humanos e as máquinas, 
pretendemos expor de que maneira a escrita conceitual produz textos que 
propõe para o leitor uma forma de leitura ciborgue.  

Palavras-chave: escrita conceitual, literatura contemporânea, ciborgue, 
cibernética, internet.

Abstract: Reading, as a procedure and technology for absorbing knowledge, 
reflects and shapes the way we deal with information in each era. In this 
article, we would like to explore the consequences of the informational excess 
conveyed by new technological media, such as the internet, for reading 
literary works. Following the ideas of conceptual writing, we would like to 
understand how human reading, in the age of informational excess, is being 
merged with textual reading exercised by machines. Thus, based on the idea 
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that, according to Donna Haraway, one of the main cyborg policies is the 
confusion of barriers, especially those that would exist between humans 
and machines, we intend to expose how conceptual writing produces texts 
that it proposes for the reader a form of cyborg reading.

Keywords: conceptual writing, contemporary literature, cyborg, cybernetics, 
internet.

Cada época possui uma forma específica de se relacionar com a 
informação. A ideia de Mcluhan de que o “meio é mensagem” não 
quer dizer mais do que isso: que a informação é fluida; ela se configura 
através do suporte. É o reflexo dele. A humanidade, igualmente, pode 
ser compreendida através da maneira como gerencia seus suportes 
de informação e comunicação. Por isso, afirma Haraway, “as tecno-
logias de comunicação (...) são ferramentas cruciais no processo de 
remodelação de nossos corpos” (2009, p. 65).

A leitura, compreendida por essa perspectiva, é um reflexo 
de como manejamos a informação incorporada nos mais diversos 
suportes ao longo da história. Relacionar a leitura ao suporte em 
que ela acontece, no entanto, não significa determinismo tecnoló-
gico. Estamos falando de uma relação que é isomórfica. Não existe 
um termo que, necessariamente, se sobreponha ao outro; um pede 
o outro. É nesse sentido que gostaríamos de utilizar o conceito de 
“informática”, como defende Hayles citando Haraway:

As mudanças nos corpos, à medida que são representadas 
nos textos literários, têm conexões profundas com as 
mudanças nos corpos textuais, à medida que são codificadas 
nos meios de informação, e ambos os tipos de mudanças 
têm uma relação complexa com as mudanças na construção 
dos corpos humanos, na interface com as tecnologias da 
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informação. O termo que eu uso para designar essa rede de 
relações é informática.  Seguindo Donna Haraway, entendo 
informática como as tecnologias da informação, bem como 
as mudanças biológicas, sociais, linguísticas e culturais que 
iniciam, acompanham e complicam seu desenvolvimento. 
(HAYLES, 1999, p. 29)

Os corpos, os livros, as palavras, o jeito com que se usa cada um 
separadamente e em conjunto; tudo isso faz parte de uma “infor-
mática”. O livro (ou qualquer outro suporte) é um dado meramente 
contingencial; muda segundo necessidades históricas, nunca é algo 
permanente. Mas a informação, ao contrário do que se poderia pen-
sar, não é uma essência. Ela seria mais um padrão que se revela na 
superfície. Um fluxo elástico- mutante. Para a teoria da informação e 
a cibernética, a informação é um padrão de impulsos, ou melhor, de 
comandos, que ainda não possuem nem significado nem um meio 
físico (WIENER, 1978). E é a interação entre suporte e informação que 
atribui significado ao conjunto. Cavalo e Chartier compreendem bem 
isso ao nos dizer que “autores não escrevem livros: escrevem textos 
que se tornam objetos escritos - manuscritos, gravados, impressos 
e, hoje, informatizados - manejados de diferentes formas por leitores 
cujas maneiras de ler variam de acordo com as épocas, os lugares e 
os ambientes.” (1998, p. 3)

Seria absurdo pensar, portanto, que o sujeito e o corpo do leitor 
que lia através de papiros, de códex, ou mesmo de livros, é idêntico 
àquele que lê textos através de um computador. Existe uma ecologia 
informacional, textual e, em certo sentido, de linguagens e inteligên-
cias que modifica radicalmente o sujeito no caso dos pc’s e da internet. 

Assim, nesse artigo, gostaríamos de compreender de que ma-
neira o excesso informacional de textos via a internet é capaz de 
modificar radicalmente nosso contato com a informação textual 
literária. Para tanto, faremos uma leitura, sob a luz do conceito de 
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ciborgue (da forma como é trabalhado principalmente pela autora 
Donna Haraway) de algumas das propostas e ideias da “escrita con-
ceitual”, um movimento literário que surge no contexto altamente 
informatizado da Web.

Segundo dados apresentados por Luciano Florid (2010), em 2003 
pesquisadores da Escola de Gerenciamento de Informação e Sistemas 
de Berkeley estimaram que a humanidade acumulou aproximada-
mente 12 exabytes de dados (1 exabyte corresponde a 10 elevado a 
18 bytes ou um vídeo de 50.000 anos em qualidade de DVD). Em 
2010, no entanto, esse número tinha aumentado para 988 exabytes! 
Um outro estudo realizado pela Universidade da California em 2009 
(GOLDSMITH, 2011), revelava que um norte americano comum 
consome 34 gigabytes de conteúdo e 100.000 palavras de informa-
ção em um único dia.  (“Guerra e paz” de Leon Tolstoi tem apenas 
460.000 palavras.) Isso não significa que lemos 100.000 palavras por 
dia; significa que 100.000 palavras cruzam nossos olhos e ouvidos em 
um único período de 24 horas. Para Florid, o excesso informacional é o 
que caracteriza os mídia de nossa época. “É um ciclo de auto-reforço 
e não seria natural não se sentir oprimido.  É, ou pelo menos deveria 
ser, um sentimento misto” (FLORID, 2010, p. 23). Evidentemente, 
a principal tecnologia responsável por dar forma e características 
a tal fenômeno é a internet. Hoje a informação cresce e se expande 
numa velocidade tamanha que seria simplesmente impossível que 
um humano fosse capaz de ler o que é produzido em um único dia 
na web. E o crescimento informacional apenas reforça uma certa 
ansiedade em dar conta de toda essa informação, principalmente a 
que deriva de textos literários. 

Ao menos é isso o que aponta uma matéria recém-publicada pelo 
jornal “El Pais” (PÉREZ-LANZAC, 24 mai. 2020). Os novos suportes 
eletrônicos de leitura, como o computador, têm se tornado cada vez 
mais uma preocupação para pesquisadores das mais diversas áreas, 
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de estudiosos culturais a neurocientistas. Basicamente, o argumento 
se baseia na ideia de que o excesso informacional torna a absorção 
da informação superficial. E isso seria particularmente problemático 
quando falamos de suportes e gêneros que exigiriam maior atenção 
e uma leitura mais profunda, como no caso de livros e dos gêneros 
literários ou filosóficos. “O ritmo vertiginoso com que eu costumava 
ler meus gigabytes diários de informações não me permitia parar o 
tempo suficiente para entender o que Hesse estava transmitindo” 
(PÉREZ-LANZAC, 24 mai. 2020, sem paginação), relata a neurocien-
tista Maryanne Wolf, em uma citação usada na matéria do El País 
retirada de seu livro O Cérebro no Mundo Digital - Os Desafios da Leitura 
na Nossa Era. A fala de Wolf se refere à tentativa de reler um livro de 
Hermann Hesse, O Jogo da Contas de Vidro, num suporte digital. 
Segundo ela, o livro teria sido um marco durante a sua adolescência; 
mas ao tentar relê-lo em um suporte digital, como ela mesmo des-
creve, “o ritmo vertiginoso” com que ela é acostumada a consumir 
informação no dia a dia, através do computador, impediu que ela 
“desacelerasse” o processo para tentar alcançar o tempo “adequado” 
da leitura da obra de Hesse. 

A informação, ao sair do suporte analógico livro, e passar para 
o suporte digital, teria atingido uma espécie de hiperfluxo infor-
macional, o que lhe permitiria uma capacidade de acúmulo sem 
precedentes. O argumento de Wolf, assim, se baseia em uma noção 
quantitativa e qualitativa. A quantidade de informação textual que 
o suporte digital é capaz de conter exigiria do leitor que alterasse 
sua velocidade de leitura. No entanto, é ao alterar tal velocidade, 
acelerando-a, que o leitor se depara com a perda da qualidade de 
leitura: quanto mais rápido se lê, menos se compreende o que está 
sendo dito. A obra de Hesse foi publicada em 1943, em um período 
histórico completamente alheio à internet. Mas o interessante é re-
pararmos que, mesmo hoje em dia, boa parte da produção literária 
não se presta a assimilar a questão do excesso informacional como 
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sua poética. O problema, portanto, é este: não apenas boa parte da 
produção literária contemporânea funciona como se a internet ou os 
computadores jamais tivessem existido, como as políticas de leitura 
e interações textuais, principalmente no caso de textos literários, 
continuam fundadas numa ideia de uma leitura atenta e linear (po-
líticas que, como veremos mais a frente, parecem completamente 
avessas a forma como nos relacionas com a informação textual na 
Web). A “escala também levanta questões sobre um dos termos mais 
privilegiados nas Humanidades tradicionais: a leitura” (HAYLES, 
2012, p. 28).

Nesse sentido, Hayles nos apresenta 3 conceitos importantes 
para pensarmos a leitura na era do excesso informacional. O primeiro 
deles, o close reading, se tornou famoso ao longo dos anos 1980 como 
um método de leitura de resistência, em resposta a uma proliferação 
de textos não literários cada vez maior, provocada pelo cada vez mais 
intenso fluxo de informação textual (como os presentes na cultura 
de massa, através de revistas ou da televisão, por exemplo). Para 
Hayles (2012), o método seria uma resposta reacionária ao excesso 
informacional porque os acadêmicos (principalmente nas áreas das 
humanidades) acreditavam que a proliferação extrema de textos 
poderia prejudicar aquilo que melhor os caracterizava, a saber, uma 
leitura especializada e atenta dos textos. Hayles conceitua o termo 
como uma “atenção detalhada e precisa à retórica, estilo e escolha 
da linguagem, através de uma análise palavra-por-palavra das téc-
nicas linguísticas do texto”(2012, p. 58). O método, assim, seria uma 
tentativa de reinstaurar uma cânone de leitura dentro dos círculos 
acadêmicos. O segundo conceito é o de leitura maquínica. O termo 
levanta alguns problemas, e o principal deles é justamente saber 
de que maneira essa leitura acontece, e como ela eventualmente se 
distancia da leitura realiza por humanos. É importante repararmos 
que esse tipo de leitura está baseada numa forma de processamento 
textual. Textos não são lidos de maneira linear: eles são buscados, ter-
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mos são identificados, etc. O Google, pensado como um software de 
busca e processamento textual, realiza a leitura de textos no momento 
de uma pesquisa, por exemplo. Da mesma forma, se se aperta ctl+u 
no Word, o comando que se realiza para buscar uma determinada 
palavra, temos uma outra forma de processamento textual que pode 
ser compreendida como uma leitura maquínica. Assim, com leitura 
maquínica queremos dizer qualquer forma de interação com a in-
formação textual que envolva um processamento algoritmo. Textos 
são reduzidos a padrões superficiais de informação, o que garante 
um processamento, uma leitura, muito mais rápida por parte das 
máquinas1. Assim, se o close-reading tenta reintegrar os textos a uma 
certa totalidade orgânica, profunda e linear, a leitura maquínica, por 
outro lado, se compromete com o fragmento e a superfície. O último 
método de leitura, por fim, é o hyper-reading, que pode ser facilmente 
conceituado como uma forma de leitura humana assistida por má-
quinas (HAYLES, 2012): humanos usam softwares de processamento 
textual para acelerar seus processos de leitura. 

Mas, uma das questões que enxergamos como problemáticas é 
que as formas de leitura maquínica são geralmente observadas apenas 
como “instrumentos” a serem utilizados por leitores humanos, como 
se a eles coubesse apenas usar esses softwares como servomecanismos 
(o caso do hyper-reading), e não compreender as consequências que 
o uso de tais tecnologias podem trazer para reconfigurar noções de 
leitura e estética na era do excesso informacional. Tal incômodo é 

1 É claro que a leitura das máquinas ainda está na infância; no que diz respeito à 
leitura conteudística e hermenêutica, as máquinas ainda assumem uma posição 
diferente em relação aos humanos; o que não quer dizer que seja inferior. Mesmo 
porque, é apenas uma questão de tempo até que existam softwares inteligentes o 
bastante para correlacionar e inferir informações de um texto como os humanos 
o fazem. E se assumirmos que o maior erro da leitura humana seja absorver 
informações através de um filtro pré-estabelecido (a famosa interpretação 
“errada”), então os algoritmos maquínicos com certeza são capazes de realizar 
leituras talvez mais plausíveis do que a dos seres humanos (HAYLES, 2012, p. 28).
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compartilhado por Hayles: “Colocar a leitura humana num container 
a prova de vazamentos e isolar a leitura maquínica em outro, torna 
difícil visualizar suas interações e compreender suas complexas 
sinergias.” (2012, p. 72)

A escrita conceitual, um movimento literário surgido no final do 
sec XX, também apresenta um incômodo semelhante2. Para Kenneth 
Goldsmith3, a grande maioria da literatura contemporânea é produ-
zida como se a internet e o excesso informacional nem existissem. 
Goldsmith, no caminho de Hayles, quer igualmente diluir a barreira 
entre máquina e humano. Assim, segundo o autor, para o movimento 
da escrita conceitual, noções como “originalidade”, “gênio”, “criati-
vidade” etc, se esgotariam totalmente diante da web. A própria ideia 
de uma escrita “conceitual” estaria estreitamente relacionada à rede 
e aos computadores; e tal relação se estabelece justamente através 
do excesso informacional moldado via à linguagem dos computa-
dores. Assim “em face de um amontoado sem precedentes de textos 
digitais, a escrita deve se redefinir em função de se adaptar e esse 
novo ambiente de abundância textual.” (GOLDSMITH, 2011, p. 153) 

2 A escrita conceitual é um movimento literário interessado em compreender de que 
maneira a internet e o excesso informacional afetam o consumo e a produção de 
textos literários. Um dos principais métodos de composição textual utilizados pelo 
movimento, por exemplo, é a apropriação em larga escala de textos encontrados 
nos mais diversos suportes textuais (mas principalmente a internet). Um exemplo 
famoso é o livro “Day” do poeta Kenneth Goldsmith, que consiste na transcrição de 
uma edição completa do jornal New York Times em um livro de 900 páginas. Apesar 
do método de apropriação textual ser extensamente utilizado pelo movimento, 
ele não é o único. Por falta de espaço, no entanto, não discorreremos sobre os 
outros. Todos eles, porém, problematizam as consequências da era do excesso 
informacional para a subjetividade e a estética literárias. 
3 Poeta conceitual e professor, o autor também assume a posição de um dos 
principais expoentes teóricos do movimento. Além do já citado “Day”, outras obras 
famosas do autor são: “Soliloquy”, uma a transcrição de todas as palavras que o 
autor disse durante uma semana, e “Fidget”, uma transcrição becketiana de todos 
os movimentos que o autor realizou durante um dia. 
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Algumas das características do movimento seriam a “apro-
priação, o plagiarismo, a fraude, o roubo e a falsificação como seus 
preceptores; a gestão de informação, o processamento de palavras, 
o databasing e o processamento extremo como sua metodologia [de 
escrita]” (GOLDSMITH, 2018, p. 143). A linguagem, nessa perspecti-
va, seria “material, linguagem como processo, linguagem como algo 
a ser inserido em uma máquina e dispersado ao longo de páginas, 
apenas para ser descartada e reciclada novamente”. (GODSMITH, 
2018, p. 143). A escrita conceitual, porém, não problematiza apenas a 
forma como a linguagem deve ser produzida no panorama da litera-
tura contemporânea; ela também propõe novas formas de consumo 
textual para a informação literária, e elas, igualmente, possuem uma 
forte relação com as atuais tecnologias de informação:

A internet nos desafia não por causa do jeito em que é 
escrita (majoritariamente, com uma sintaxe normativa e 
expositiva no grau mais alto), mas por conta de seu excesso 
quantitativo. Assim como novas estratégias de leitura 
foram desenvolvidas para ler difíceis obras do modernismo 
literário, novas estratégias estão surgindo na Web: skimming, 
agregação de dados, feeds de RSS, para nomear apenas 
alguns. Nossos hábitos de leitura parecem estar imitando a forma 
como as máquinas funcionam, condensando textos densos em 
palavras chave. (GOLDSMITH, 2011, p. 253-254) 

“As novas estratégias de leitura” exigidas pelas obras moder-
nistas eram um reflexo direto de como aquele período histórico es-
tava construindo sua informática. Ou seja, elas estavam em diálogo 
constante com a formação do ser moderno do sec. XX em várias 
instâncias, não apenas literárias, mas também econômicas, sociais e 
corporais; circuitos complexos. Segundo argumenta Paul Stephens 
no seu livro The poetic of Information Overload (2015), eram obras que 
refletiam como o humano se programava em relação aos circuitos 
de informação da época. As obras de Gertrude Stein, James Joyce e 
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Robert Brown são um excelente exemplo disso; eram autores que 
estavam preocupados em como o manejo da informação estava mo-
dificando o ser humano no início do sec XX. 

Nossa época, no entanto, possui outros circuitos de funciona-
mento; como viemos argumentando mais acima, a maneira de nos 
relacionar com a informação tem sido cada vez maior (em quantidade 
e em velocidade). Nossa economia foi alterada, nossas formações de 
redes sociais igualmente: assim como a forma como nos relacionamos 
com nossos corpos através da informação. “As máquinas do final 
do século XX tornaram completamente ambígua a diferença entre 
o natural e o artificial, entre a mente e o corpo, entre aquilo que se 
autocria e aquilo que é extremamente criado[...]” (HARAWAY, 2009, 
p. 46). Para melhor compreendermos as consequências do argumento 
de Goldsmith e Haraway, é preciso que discorramos um pouco a 
respeito do conceito de ciborgue.  

“Ciborgue” (uma junção dos termos “cibernético” e “orga-
nismo”), é um termo que foi usado pela primeira vez num artigo 
publicado nos anos 60 pelos cientistas norte-americanos Manfred 
Clynes e Nathan Kline. Em resumo, o artigo trata sobre alterações que 
poderiam ser feitas nos organismos vivos para que sobrevivessem 
melhor às condições hostis do espaço. Para tanto, seria necessário 
que o humano se tornasse uma “maquina-humana auto reguladora” 
(CLYNES, KLINE, 1960, p. 74), o que quer dizer que seres humanos 
seriam submetidos à procedimentos de alteração bioquímica por 
elementos externos. Um dos exemplos usados no artigo, seria um 
pequeno mecanismo inserido na corrente sanguínea que desse conta 
de converter o ar rarefeito do espaço em ar respirável para humanos, 
sem que seu usuário precisasse exercer nenhum comando além do 
próprio ato de respirar. Ou seja, uma máquina auto reguladora. 

O ciborgue de Haraway, no entanto, possui um tom completa-
mente diferente. Ele não é resultado de experimentos bio-químicos 
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realizados em função da corrida espacial, mas sim de processos so-
ciais consequentes de uma sociedade altamente informatizada. Seu 
objetivo ainda é a fusão, a dissolução, entre organismos inorgânicos 
e orgânicos, entre maquinas e humanos. Mas essa fusão acontece 
no plano social.  Ele é um ser que não tem qualquer interesse numa 
totalidade orgânica e linear: quer a um só tempo abolir as fronteiras 
entre gêneros biológicos e sociais, fundar sua própria mitologia ba-
seada na confusão de barreiras. (HARAWAY, 2009). E é justamente 
a noção de abolição de fronteiras no ciborgue de Haraway que nos 
é essencial aqui. 

Assim, é ao comparar a leitura humana à leitura maquínica e 
afirmar que a primeira está se parecendo cada vez mais com a segun-
da, que Goldsmith (2018) assume um dos principais pressupostos da 
política ciborgue de Haraway, a dissolução de barreiras. Se a leitura 
das máquinas surge para entender o excesso informacional das tec-
nologias de informação, a leitura humana, igualmente, deveria se 
deixar contaminar pela forma como a máquina lê. E é isso que quer 
dizer assumir uma leitura “ciborgue”: significa compreender as con-
sequências corporais e mentais das novas tecnologias de informação 
para a subjetividade humana, reconfigurando nossas políticas de 
relação textual com a leitura, dissolvendo a barreira entre a leitura 
humana e a maquínica. Como afirma Hayles: “independente de 
terem sido feitas ou não intervenções no corpo, novos modelos de 
subjetividade emergindo de campos como ciência cognitiva e vida 
artificial implicam que mesmo um Homo sapiens biologicamente 
inalterado conta como pós-humano.” (1999, p. 4)

Em função de compreendermos como, formalmente, a escrita 
conceitual pede um certo tipo de leitura ciborgue, é interessante que 
partamos para a análise de uma obra. E uma das primeiras ideias que 
temos que ter em mente é que, assim como para a cibernética não 
existe diferença essencial entre o humano e máquina, para a escrita 
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conceitual também não existe diferença entre a subjetividade de uma 
máquina como o computador e a subjetividade do sujeito contempo-
râneo. De fato, o computador funciona através de protocolos, códigos 
e algoritmos. A linguagem do computador não é uma linguagem 
alienígena ao humano. Empregamos, inclusive, até mesmo o nosso 
próprio alfabeto para fazer com que os pcs processem informações. 
E, na verdade, tudo que enxergamos nas telas de nossos computa-
dores ou celulares, são palavras, mesmo que elas não façam sentido 
em um primeiro momento. Um exemplo interessante disso é quando 
abrimos, digamos, um arquivo JPG (71 kilobytes) em um leitor de 
textos como o wordpad, e extraímos um trecho: ÒÌÐöè»Kƒ›ÙRÔUÉ³! 
Ç&3k§¬ã(^ ¯œÂ°!Šó%¯ ’Ý0)zÊÊŸ! WYÒŠ˜d Â)Tj‘1äØ)n ™ø)Žòº¹$³³ 
h]«qÂÕ[9 ^¡Ð œ²ƒI•È¨ KUë V-„ì £‡|ç2]v;… á6 ˜KÅD Û< Òb>¥Ó˜ ‘ 
M~5dH eêÙºÝ2 ñ*U‚~˜;HÓ¶ÿ¯ Ñ¥*³4á°žæ ¬ØlH‹ž;n—” LóP?[4·ƒ’Þ 
*Œ2.–²9 OÜJ?5. Apesar de pequeno, esse único arquivo rendeu mais 
de 100 páginas de material no wordpad! 

A linguagem computacional, de fato, funciona através do exces-
so. Obviamente seria absurdo tentar efetuar uma leitura desse texto 
de uma maneira ordinária (através do close reading, por exemplo), e 
logo o argumento sobre a proximidade entre a leitura das máquinas 
e a leitura humana cairia por terra. No entanto, como boa parte da 
produção poética do século XX, não estamos pedindo para que em-
preguemos uma leitura que busque o “sentido” das palavras, mas, 
justamente, uma leitura que enxergue a linguagem como informa-
ção material. Não como um vaso que contém de maneira linear e 
transparente um significado, mas como algo opaco, que possa ser 
processado pelo olho como uma imagem. 

Assim, a escrita conceitual pretende explorar as consequências 
estéticas e subjetivas do excesso informacional na literatura (STE-
PHENS, 2015). O gesto de leitura atual não é igual ao do mundo 
pré-internet. Possuímos uma nova informática, totalmente diferente 
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da que era presente na sociedade pré-internet. E a internet, como 
vimos, afeta diretamente a forma como agrupamos e consumimos 
a informação, principalmente a informação via palavras. Por isso, 
precisamos de obras literárias que deem conta de não apenas com-
preender qual é essa complexa relação que o excesso informacional 
pede que articulemos, como também de atualizar nossas políticas de 
leitura e relação com os meios de leitura (e essa é uma das principais 
apostas do movimento da escrita conceitual, ao se apropriar da lin-
guagem gerada pelo excesso informacional das máquinas). Precisa-
mos, precisamente, de obras que nos ensinem a ler como máquinas, 
a borrar os limites entre uma leitura propriamente humana e uma 
leitura maquínica. Parodiando a colocação do poeta canadense Derek 
Beaulieu, “A internet não é algo que desafia quem somos ou como 
lemos, é o que somos e como lemos.” (BEAULIEU, 2012, p. 4)4. E é a 
essa dissolução de barreiras (entre humano e máquina) no momento 
da leitura que damos o nome de “leitura ciborgue”. 

Um exemplo limite de texto produzido pela escrita conceitual, 
nesse sentido, é o “Decifrando o cromossomo 16: Index para o Re-
latório”, da poeta conceitual e artista plástica inglesa Sarah Jacobs 
(ver anexos 1 e 2). Jacobs é descrita, na capa do livro, como a “coor-
denadora”, e não como a autora, de seu index para a sequência do 
cromossomo humano 16. O trabalho, na verdade, é uma apropriação 
da transcrição do cromossomo 16 do gene humano, resultado de 
uma pesquisa empreendida pelo Human Genome Project (que foi 
originalmente publicado como um texto eletrônico no site Project 
Gutembergt5). O texto final impresso, enquanto processo, já é uma 
interessante reflexão a respeito da (re)circulação da informação nos 
mais variados suportes, sejam eles biológicos (o cromossomo) ou ar-

4 A frase original é: “a internet não é algo que desafia quem somos e como 
escrevemos, é o que somos e como escrevemos.”
5 https://www.gutenberg.org/ebooks/3516

https://www.gutenberg.org/ebooks/3516
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tificiais (a web, o livro). Dentro de meras 552 páginas, Jacobs é capaz 
de incluir (pelas contas dela) quase 16 milhões de letras do código 
base do CGAT6, espremido em quase todos os espaços de página 
possíveis e sem margens. Jacobs admite que sua exibição é apenas 
parcial; a sequência completa do cromossomo 16 contém mais de 90 
milhões de letras. (JACOBS, 2006)

Um dos principais recursos do Index é a contagem numérica 
em execução, sobreposta às sequências de nucleotídeos CGAT.  Em-
bora os padrões CGAT subjacentes dominem o livro, o Index para 
o Relatório também contém textos encontrado nos mecanismos de 
busca da Internet.  O resultado é um palimpsesto que sugere uma 
interconectividade sem limites, que varia de página para página (ver 
imagem 1), sempre presente nas páginas à esquerda do livro. Na 
margem direita (ver imagem 2), aparecem slogans ou sons, como “OS 
RESULTADOS PODEM SER MAL ENTENDIDOS”.  Não está claro se 
este é um texto encontrado ou um texto composto; e todas as páginas à 
direita do livro possuem fragmentos de texto como esse. “UM NOVO 
ALGORITMO PARA DIFERENCIAR MACRO - E MIC”, lemos em 
outra página. O Index, de fato, é um livro exaustivamente enorme; e 
seu tamanho só é superado pela sua confusão e ilegibilidade. 

Sem dúvida, o index é uma obra desafiadoramente bela. Os pa-
drões de nucleotídeos (ou bases nitrogenadas) ao longo das páginas 
formam os mais interessantes padrões de forma e visualidade.  Mas 
novamente, como no caso do texto produzido pelo computador ao 
traduzir um arquivo de JPG, como se deve ler tal obra, se é que existe 
leitura possível? Afinal de contas, estamos falando de 16 milhões de 
letras aparentemente dispersas e sem significado comprimidas em 
um livro enorme de 552 páginas. A presença da contagem de pági-
nas, os palimpsestos de páginas da web e os fragmentos de palavras 

6 Siglas para: Citocina, Guanina, Adenina e Timina; as bases nitrogenadas que 
formam o DNA humano.
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parecem apenas dificultar a situação. Uma resposta característica à 
escrita conceitual seria: não leia a obra, absolutamente. 

Com isso, se quer dizer que o que está em jogo na obra não é 
tanto aquilo que se pode ler, mas sim aquilo que se pode pensar a 
respeito dela. Goldsmith (2011) nos fala extensamente sobre isso: a 
escrita conceitual realiza uma transição de uma readership para uma 
thinkership7. Os textos produzidos dentro desse programa não têm 
como finalidade última serem lidos de maneira “humanista”; o que 
eles querem, ao invés, é que o leitor pense a respeito deles, coloque, 
diante do texto, perguntas a serem respondidas: no caso do texto de 
Jacobs, teríamos perguntas como: por que publicar um pedaço do 
gene humano em um livro tão grande? E por que associa-lo à páginas 
da internet? Isso pode ser considerado um poema? Ou um romance? 
Será isso, afinal, literatura? O que será que essa aparente confusão 
que o livro apresenta quer dizer? Será que ela se relaciona ao humano 
de alguma maneira? Ou à internet? Daí Goldsmith afirmar que “por 
mais curioso que o material do texto seja, é quando eu não o leio que 
eu de fato começo a entendê-lo.” (2011, p. 269)

O gesto de abandono do texto é justamente aquilo que permite 
que, ao invés de nos apegar ao conteúdo, à narrativa superficial que 
o texto gera em um primeiro momento, o processemos de uma outra 
maneira. Claro, todas essas são leituras, reflexões a respeito do tex-
to. Por isso Goldsmith, inclusive, acentua que por mais interessante 
que seja o conceito, é importante que ele possua uma materialidade 
que seja capaz de corporificar a informação que quer transmitir. Mas 
nenhuma dessas leituras é uma exegese do texto; a escrita conceitual 
é extremamente anti close reading, nesse sentido. Ela não permite que 
você seja absorvido pelo texto. Antes, como um espelho, ela efetua 

7 Como os termos não possuem uma tradução precisa para o português, preferiu-se a 
forma original em inglês. Uma tradução aproximada, no entanto, seria “comunidade 
ou grupo de leitores” e “comunidade ou grupo de pensadores”, respectivamente. 
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um gesto de reflexão: a obra só adquire seu sentido total na medida 
em que se sai dela, quando se processa a informação de uma outra 
maneira que não um processo de leitura que envolva uma concen-
tração e absorção tipicamente literárias. 

De fato, o Index é uma obra que exemplifica muito bem tal 
procedimento. Seu tamanho e ilegibilidade tornam impossível que 
o leitor tente engajar numa leitura de totalidades orgânicas linear e 
“humanista”. Por isso a ideia de uma thinkership pode ser associada 
às teorias ciborgue: ambas dissolvem totalidades orgânicas. Assim, 
associando-se a uma política textual que se baseia não na concen-
tração, mas no passar de olhos, no processamento rápido dos dados 
do texto pelo olhar-máquina, a thinkership assume o fragmento, a 
parte destacada do todo. A obra de Jacobs é um impressionante 
documento que articula de maneira estranhamente bonita dados 
do código de formação do humano (o gene), páginas da internet e 
resultados de busca via ferramentas de pesquisa na web, como o 
Google. A imagem 1 nos dá uma prova concreta de como uma poética 
do palimpsesto é exposta e trabalhada na obra. Sobrepondo as bases 
nitrogenadas que compõe o código genético, a contagem do número 
de bases e as páginas e endereções da web, Jacobs faz com que todas 
essas informações, que a princípio parecem habitar lugares e mídias 
completamente diferentes, coabitem no mesmo suporte. No fundo, 
ela está reforçando a ideia de que tudo, seja natural ou artificial, de-
pende de códigos de informação. Ela está diluindo barreiras. O corpo 
humano, ao mesmo tempo que é formado pelo DNA, é o suporte (a 
mídia) da informação genética do DNA. A internet, igualmente, é 
ao mesmo tempo o receptáculo, a mídia, da informação digital, e é 
formada pelo excesso informacional que a caracteriza. Jacobs estabe-
lece uma relação entre o excesso informacional presente no próprio 
corpo humano e o excesso informacional da web. A autora imprimiu 
apenas 16 das 90 milhões de letras que formam apenas um dos 23 
pares de cromossomos de uma única célula do corpo segundo pes-
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quisas recentes, o corpo humano teria certa de 10 trilhões de células 
(JACOBS, 2006); é quase impossível imaginar quantas bibliotecas 
seriam necessárias para guardar tanta informação. Igualmente, como 
viemos expondo até aqui, a informação na Web nos coloca desafios 
semelhantes: é simplesmente impossível pensar em um lugar físico 
que fosse capaz de armazenar toda essa informação. Nesse sentido, 
nós somos o exabyte: nosso próprio corpo é formado por quantidades 
de informação igualmente inconcebíveis às da Web. 

O tamanho do livro é um dado importante nesse sentido. Tentar 
lê-lo do início ao fim, como demandaria o close Reading, é impossível 
porque sua poética está justamente no excesso textual. Novamente, é 
uma obra que demanda de nós uma nova política de interação com a 
informação literária. Não é uma obra que pede que leiamos a infor-
mação que contém de maneira atenta e linear, mas que, justamente, 
processemos essa informação, que a pulemos, que a busquemos 
apenas em determinadas páginas, que a escaneemos etc, assim como 
uma máquina o faria. 

O exemplo do livro de Jacobs é, justamente, um exemplo limite. 
Seu conteúdo borra a diferença entre a informação contida na própria 
estrutura do corpo, o DNA, e a informação contida na web ao reve-
lar que ambas participam de um circuito de excesso informacional. 
DNA= Informação digital. E sua forma, por outro lado, reflete essa 
mesma problemática. Ela é excessiva como a internet: e, por isso 
mesmo, demanda uma leitura que seja pós-humana, ou seja, uma 
leitura que borre os limites entre as políticas de leitura humanas e as 
políticas de leitura maquínicas. O livro de Jacobs, assim como muitas 
das obras da escrita conceitual que levantam questões a respeito do 
uso da informação na contemporaneidade, pede um leitor ciborgue. 
É como afirma Haraway: o ciborgue “encontra prazer na confusão 
de fronteiras” (2009, p. 42).
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ANEXOS

Imagem-1
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Imagem-2 
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A LITERATURA INDÍGENA NO ESPAÇO 
EDUCATIVO: FORMAÇÃO DE NOVOS 
LEITORES E RECONHECIMENTO DA 
CULTURA DOS POVOS ORIGINÁRIOS 
PARA ALÉM DA LEI 11.645/2008

Suzana Cristina de Freitas

Resumo: Onze anos após a alteração da Lei 9.394/96 – LDB, pela Lei 
11.645/2008, é imprescindível avaliar os pontos abordados sobre os povos 
indígenas e os modos de sua efetivação. A pesquisa deu ênfase à redação do 
parágrafo segundo do artigo 26-A da LDB, que diz respeito à obrigatoriedade 
da inclusão no currículo escolar da história dos povos indígenas, em especial 
nas áreas de educação artística, literatura e história brasileiras. Nesse sentido, 
o propósito foi analisar, mediante revisão bibliográfica, a literatura indígena 
no ambiente escolar, especialmente para crianças e jovens. Salienta-se que 
a literatura nacional é formada também pelas obras indígenas e, neste caso, 
fala-se em literaturas, devido à pluralidade de etnias. Na cultura indígena 
o narrador usa a tradição oral como forma de sua perpetuação, em que 
envolve sons e performance, além de um lado místico. A literatura indígena, 
ao ser introduzida no espaço educativo, promove uma reflexão sobre o 
outro, professor e aluno aprendem e reconhecem os povos originários como 
detentores de uma cultura diferente e não inferior, a quebra de conceitos 
pré-determinados ocorre por meio do conhecimento da diversidade literária 
e das formas díspares de viver e entender o mundo, contribuindo para a 
formação de leitores com uma compreensão do diverso, que vai além dos 
cânones literários difundidos na literatura brasileira.

Palavras-chave: Literatura Indígena; Lei 9.394/96; Lei 11.645/2008; Educação.

Abstract: Eleven years after the amendment of Law 9,394/96 - LDB, by Law 
11,645/2008, it is essential to evaluate the points addressed about indigenous 
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peoples: their implementation and how. The research emphasized the 
writing of the second paragraph of article 26-A of the LDB, which concerns 
the mandatory inclusion in the school curriculum of the history of indigenous 
peoples, especially in the areas of artistic education, literature and Brazilian 
history. In this sense, the purpose was to analyze, through a bibliographic 
review, the indigenous literature in the school environment, especially for 
children and young people. It should be noted that the national literature is 
also formed by indigenous works and, in this case, there is talk of literatures, 
due to the plurality of ethnicities. In indigenous culture the narrator uses 
oral tradition as a form of its perpetuation, in which it involves sounds 
and performance, as well as a mystical side. Indigenous literature when 
introduced into the educational space promotes a reflection on the other, 
teacher and student learn and recognize the original peoples as holders 
of a different culture and not inferior, the breaking of pre-concepts occurs 
through the knowledge of literary diversity and disparate ways of living 
and understanding the world, contributing to the formation of readers with 
an understanding of the diverse, which goes beyond the literary canons 
disseminated in Brazilian literature.

Keywords: Indigenous Literature; Law 9,394/96; Law 11,645/2008; Education.

Introdução

O discurso acerca da diversidade cultural é notável desde a 
década de 1990. Publicações de organismos internacionais, como 
UNESCO, conclamavam, em um momento de crise do sistema 
capitalista, a intolerância às diferenças culturais como um fator 
preponderante de pobreza e segregação das classes minoritárias em 
países especialmente da América Latina e Caribe. Nesse contexto a 
construção de uma cultura de paz era indispensável, e a educação 
seria o melhor meio de sanar essa problemática. 

Apesar deste discurso não problematizar as questões econô-
micas, ações no século XXI, como a Lei 11.645/2008, sancionada no 
governo Luiz Inácio Lula da Silva, representam um momento signifi-
cativo nas políticas educacionais para as populações indígenas, pois 
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conferem visibilidade à história destes povos no espaço escolar, em 
especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira.

É imprescindível ponderar atuações que contribuem para que 
os pressupostos da referida lei não fiquem relegados a uma retórica 
sem efetivação. Por consequência, este artigo reflete sobre a literatura 
indígena contemporânea como uma forma de ação na concretiza-
ção desta lei. A abordagem da literatura destas populações em um 
contexto interdisciplinar, principalmente na educação de crianças e 
jovens, visa o reconhecimento dos povos originários como detentores 
de um modo de vida, de um conhecimento próprio.

Assim, o artigo justifica sua relevância em abordar um campo de 
protagonismo indígena, já que é uma literatura escrita pelos próprios 
povos originários. A literatura indígena promove uma reflexão sobre 
o outro, quebra conceitos pré-determinados, por meio da compreen-
são da diversidade literária e das formas díspares de viver e entender 
o mundo. Nesse contexto, professor e aluno aprendem e reconhecem 
os povos originários como detentores de uma cultura diferente e 
não inferior. Destarte, a literatura indígena empreendida no espaço 
educativo não-indígena proporciona aos leitores em formação uma 
ampliação na compreensão da diversidade literária do país, visão 
que rompe com as propostas de cânones literários. 

Para alcançar tal objetivo o trabalho emprega o método histórico 
dialético, pois considera que os fatos não podem ser analisados sem 
um contexto social, econômico e cultural; também adota a pesquisa 
bibliográfica, essencial no entendimento do que já foi escrito sobre 
o tema.

Cabe inferir, que o artigo teve como objetivo analisar a literatura 
indígena, como um meio de efetivação da Lei 11.645/2008; para tan-
to, realiza uma breve contextualização do discurso da diversidade 
cultural, visando identificar o papel e interesse de implementação 
da referida lei, e como a literatura indígena pode ser uma forma de 
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reconhecimento dos povos originários para crianças e jovens, inclu-
sive formando leitores com uma compreensão ampla da diversidade 
literária do país.

Os povos originários para além da lei

Onze anos após a alteração da Lei 9.394/96 – LDB, pela Lei 
11.645/2008, a reflexão sobre esta se faz essencial porque abrange 
a história de populações que tiveram suas culturas negadas e suas 
línguas desvalorizadas, sendo colocadas a viver na dependência 
e vulnerabilidade. Reforçamos que nossa atenção se volta para o 
conteúdo do parágrafo segundo do artigo 26-A da LDB, pois trata 
da inclusão obrigatória do estudo da história de povos indígenas 
nos currículos do ensino fundamental e médio brasileiro. Embora a 
abordagem seja mais abrangente, há áreas que deveriam dar especial 
atenção ao tema, conforme notamos na redação oficial a seguir:

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e 
de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório 
o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.

§ 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo 
incluirá diversos aspectos da história e da cultura que 
caracterizam a formação da população brasileira, a partir 
desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 
da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos 
indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira 
e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, 
resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica 
e política, pertinentes à história do Brasil.

§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-
brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 
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especial nas áreas de educação artística e de literatura e 
história brasileiras. (BRASIL, 2008, p. 1).

Salientamos que, apesar da referida lei ser uma conquista no 
reconhecimento da cultura indígena e afro-brasileira o silencia-
mento em que esses povos foram relegados na história nacional é 
colossal. Apenas no século XXI uma lei é direcionada à obrigatorie-
dade do estudo sobre estas populações. No entanto, reconhecemos 
que ela constituiu um avanço ao discutir tal temática. Podemos 
inferir que o “apagamento” dos indígenas e afrodescendentes da 
memória social do país corroborou por séculos com um projeto de 
sociedade burguesa de mentalidade escravocrata e colonizadora 
(FRIGOTTO, 2011). 

Cabe ressaltar que este artigo, ao adotar o método histórico 
dialético, compreende que os fatos não podem ser analisados fora de 
um contexto social, cultural e econômico, desta maneira a pesquisa 
retoma a década de 1990, momento em que surge uma série de publi-
cações provenientes de organismos internacionais, como a UNESCO, 
exaltando o discurso quanto à tolerância e o respeito às minorias.

Na retórica dos organismos internacionais, a intolerância sobre 
as diferenças culturais e religiosas seria um dos entraves para o de-
senvolvimento dos países da América Latina e Caribe. “[...] As orga-
nizações internacionais buscam dar aos movimentos uma conotação 
cultural, ocultando ou secundarizando as questões econômicas. No 
período, os países membros foram mobilizados a discutir o tema da 
tolerância, [...]”. (FAUSTINO, 2006, p. 75).

O discurso atribuído nos documentos não é neutro; logo, analisar 
uma política educacional implica o esforço de compreender que ela 
decorre sobre a demanda de determinado contexto histórico, de tal 
modo que não cabe apenas pontuar o que a lei diz, mas até mesmo 
compreender o que ela não diz. 
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A demanda de análise dos conceitos reiterados nos 
documentos dos principais órgãos estatais e organismos 
multilaterais, como Banco Mundial e UNESCO, de onde 
provêm orientações para a reforma educativa na virada do 
século, na América Latina e Caribe, sugere a identificação 
dos conceitos-chave em torno dos quais se estruturam, a 
identificação dos vocábulos ou expressões que os compõem. 
Ou seja, há uma teia conceitual nas fontes e ao selecioná-las 
é necessário explicitar os critérios pelos quais foram estas as 
escolhidas em detrimento de outras. [...] Há nelas mais do 
que o dito textualmente. O que a fonte silencia pode ser mais 
importante do que o que proclama, razão pela qual nosso 
esforço deve ser o de apreender o que está dito e o que não 
está. Ler nas entrelinhas parece recomendação supérflua, 
entretanto deve-se perguntar-lhe o que oculta e por que 
oculta: fazer sangrar a fonte. (EVANGELISTA, 2012, p. 61).

Tais exposições são fundamentais para uma reflexão crítica, 
uma vez que a Lei 11.645/2008 não é desconexa de um movimento 
internacional: por exemplo, no mesmo ano de 2008, após vinte e dois 
anos, a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas foi aprovada 
na ONU. Cabe destacar que ações que visam os povos originários 
são frutos de intensa organização e luta destas populações, a própria 
Constituição de 1988 é uma representação da força destes povos, que 
buscaram veementemente o reconhecimento de suas reinvindicações, 
entre estas uma educação bilíngue e diferenciada. 

Todavia, não se pode perder de vista que a discussão acerca dos 
pressupostos da Lei 11.645/2008 não rompe com a lógica capitalista, 
porque não aprofunda o debate em torno da propriedade da terra, 
porém se insere nos aspectos relacionados à valorização da cultura. 

De igual maneira estão os indígenas, cujos problemas 
centrais, que são a manutenção de suas terras e condições de 
vida digna para a verdadeira reprodução cultural, [...] Para 
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não abordar essa questão central, que é a expropriação e a 
posse privada da terra pela classe burguesa, institui-se cotas, 
vagas sobressalentes, [...] outros paliativos, que embora 
representem conquistas importantes, não representam 
mudanças estruturais significativas para a totalidade dos 
povos indígenas no Brasil. (BORNIOTTO, 2014, p. 7).

Apesar desta ponderação, o presente trabalho reconhece que 
esta lei abre caminho para o conhecimento das populações indíge-
nas, para além das habituais páginas dos livros didáticos dedicados 
ao “descobrimento” do Brasil. Dentre ações que contribuem para 
a concretização da lei, está o reconhecimento dos povos indígenas 
nas áreas do currículo escolar, entre estas a literatura. Neste artigo, a 
ênfase se dá sobre a literatura indígena, sobretudo com a utilização 
de autores indígenas contemporâneos.

Nesse sentido, ressaltamos a urgência da recognição da literatura 
indígena, pois a literatura brasileira vai além dos textos “canônicos”, 
aqueles considerados clássicos por e para alguns grupos, mas que 
não representam a pluralidade de povos deste país:

[...] conhecer a literatura nacional implica conhecer não 
só os textos considerados canônicos, mas também textos 
provenientes da diversidade cultural do país. A literatura 
de um povo é, na verdade, composta pela literatura de 
muitos povos. Quando falamos sobre o contato das crianças 
e jovens com a literatura brasileira, estamos falando de 
muitas literaturas, culturas e vozes, criadas não só em língua 
portuguesa, mas também em idiomas nativos, tais como 
os textos da literatura indígena. Esta literatura, por sua 
vez, também é composta por textualidades provenientes 
de muitas culturas e comunidades indígenas. Estes 
textos merecem ser apresentados ao público não índio 
e às crianças, como forma de conhecimento e inclusão 
do outro, como prática de multiletramento (letramento 
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cultural, literário, informacional e crítico) e de leitura de 
multimodalidades textuais. (THIÉL, 2013, p. 1176, grifo 
nosso).

A saber, quando consideramos a literatura dos povos origi-
nários, não nos referimos a uma única etnia, ou seja, partimos do 
entendimento de literaturas indígenas, plurais, carregadas de signi-
ficados, conhecimento, cultura, modos de vida de cada comunidade. 
Segundo dados do Censo Demográfico Indígena, realizado em 2010, 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na época, 
a população indígena era de 896,9 mil indígenas, distribuídos em 
305 etnias e falantes de 274 idiomas. São dados oficiais que hoje ul-
trapassam dez anos, logo, alterações positivas ou negativas podem 
ter ocorrido, como o aumento de populações indígenas no território 
brasileiro ou a diminuição dessas populações. 

Contribuições da literatura dos povos indígenas na formação do 
leitor

A leitura das obras indígenas, escritas pelos povos originários, 
propiciam às crianças, adolescentes e ao próprio professor, um con-
tato com a diversidade literária que existe no país. Os professores 
ao conhecerem a literatura indígena, aprendem enquanto ensinam, 
e rompem com a lógica dos cânones literários, ainda marcadamente 
imaculados e determinados nos currículos, como leituras obrigató-
rias1.

Por sua vez, o espaço escolar promove repertórios canônicos 
de tradição literária europeia, incluídos em antologias 

1 Compreendemos que as leituras dos cânones literários não devem ser excluídas, 
mas não podem figurar como única forma de literatura, especialmente na fase de 
educação escolar. Os educandos, que são leitores, precisam conhecer a cultura e 
riqueza literária do seu país. 
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ou considerados leitura obrigatória para referência em 
qualquer círculo de discussão acadêmica. Professores 
desconhecem os autores indígenas ou julgam suas obras 
por critérios canônicos ocidentais de literariedade, o que faz 
com que não reconheçam nestas textualidades valor estético 
comparável àquele dos textos recomendados nos currículos 
e exigidos em exames e concursos. (THIÉL ,2013, p. 1117).

É necessário frisar também que a literatura dos povos originários 
é permeada por representações visuais: “[...] a grande maioria das 
narrativas é acompanhada de desenhos bem coloridos, feitos pelos 
próprios índios. Para os indígenas, as ilustrações têm a mesma impor-
tância das histórias escritas [...]”. (GUESSE, 2011, p. 2). No trabalho 
com crianças e jovens, desenhos e cores chamam a atenção, e, neste 
caso, não são apenas figuras ilustrativas, o desenho é intrínseco da 
literatura indígena.

Podemos citar, nos limites deste texto, algumas obras de autores 
indígenas que proporcionam esta conexão entre história escrita e ilus-
tração: “Irakisu: o menino criador”, de Renê Kithãulu, o livro contém 
ilustrações do autor e das crianças Nambikwara; “Kurumi Guaré no 
Coração da Amazônia”, livro do indígena Yaguarê Yamã, apresenta 
em todo o texto uma ligação direta entre escrita e imagem. Desta-
camos ainda, duas produções de Daniel Munduruku: “As serpentes 
que roubaram a noite e outros mitos”, com ilustrações das crianças 
Munduruku da aldeia Katõ e “Coisas de índio: versão infantil”, neste 
livro o autor aborda o cotidiano indígena, abrangendo os aspectos 
culturais, sociais e políticos dos povos indígenas de forma simples e 
compreensível, constituindo um recurso precioso para a introdução 
da literatura indígena e o conhecimento sobre os povos originários 
para além das narrativas dos livros didáticos. 

Nota-se outro fator a ser destacado: a tradição oral, já que os 
povos indígenas, por meio da contação de suas histórias, perpetuam 
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a sua cultura de geração em geração, e assim os saberes dos mais ve-
lhos são respeitados e valorizados. Atualmente estas representações 
orais estão sendo perpetuadas na língua portuguesa, escrita pelos 
próprios indígenas, podemos mencionar: “As fabulosas fábulas de 
Iauaretê”, histórias contadas oralmente pelo indígena Kaká Jecupé à 
sua filha, Sawara, que posteriormente foram selecionadas por ambos 
para integrarem o livro, a obra foi ilustrada por Sawara.

O que podemos verificar nesse processo é que a língua 
do branco, utilizada anteriormente como instrumento de 
dominação e manipulação de saberes passa agora para 
o domínio escrito do índio. O que antes era uma “arma” 
contra passa agora a ser uma “arma” favorável ao indígena, 
uma ferramenta que possibilita sua expressão imaginativa, 
comunicativa e também um instrumento político para a 
divulgação e valorização de sua cultura, seus costumes e, 
acima de tudo, de seus direitos. (GUESSE, 2011, p. 7).

Assim, entendemos que a literatura indígena contemporânea 
deve ser visualizada como uma maneira revolucionária de conhecer os 
povos indígenas, uma vez que estes deslocam-se das margens, de uma 
história contada por séculos, essencialmente, sob a ótica do não-indí-
gena, e a partir de então, são postos no centro do debate, se colocam 
à frente e mostram sua história. (GAMA-KHALIL; SOUZA, 2015).

Além do que, inserir a literatura indígena na sala de aula 
proporciona ao educando a compreensão de que os indígenas não 
deixaram de existir após 1.500, ao contrário, continuam resistindo 
e lutando para a preservação de sua cultura e terra. Rompe-se com 
o silenciamento da história dessas populações, que deixam de ser 
marcadas apenas nas primeiras páginas dos livros didáticos; os povos 
originários passam a contar a sua história passada e presente.

No caso da produção de livros infantojuvenis voltados 
para a realidade indígena, espera-se que eles possam atuar 
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no letramento literário de modo a revelar o encontro de 
identidades e a propiciar um olhar mais crítico do jovem 
leitor sobre a cultura tão diversa de seu país, um olhar que 
desvele o índio como um “ser” do presente, real, portador 
não só de diferenças, mas de igualdades. Tal comentário se 
faz pertinente, já que uma das consequências do processo 
de idealização e paralelo apagamento do índio na realidade 
social brasileira é a forma como os índios costumam ser 
representados nos livros didáticos. O verbo no pretérito 
imperfeito é uma constante, porque de forma geral os índios 
“eram”, raramente eles “são”. Costumamos ler nesses livros 
que os índios “moravam” em ocas, que o tacape “era” uma 
de suas armas de guerra. O pretérito imperfeito imprime 
a atmosfera mítica que, muitas vezes, ainda se constrói 
em torno do índio, apartando-o do momento presente, 
da realidade contemporânea da criança leitora do livro 
didático. (GAMA-KHALIL; SOUZA, 2015, p. 227). 

A literatura indígena em sala de aula oportuniza aos alunos o 
contato com uma pluralidade de literaturas, porquanto não se fala 
numa única etnia, mas em uma pluralidade de etnias e línguas, e a 
partir do trabalho com a literatura indígena, escrita pelos indígenas, o 
professor pode ampliar este trabalho com a literatura afro-brasileira, 
a caipira, entre outras, ou seja, apresentar ao leitor os vários “Brasis” 
que existem em um só território e perpassa no âmbito da literatura.

Contudo, apesar de tantas particularidades que enriqueceriam 
a literatura dos povos originários, os indígenas foram colocados 
em um discurso produzido essencialmente pelo sistema capitalista, 
composto por sujeitos não-indígenas, que, em certos momentos, os 
categoriza como bárbaros, atrasados, ora ingênuos, romantizando 
a violência que viveram (e vivem), no processo de expropriação de 
suas terras e que, por consequência, faz dissipar o patrimônio cul-
tural e literário que os povos originários dessa terra possuem. Estas 
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representações acabam por inferiorizar os povos originários ou os 
expõe como passado na história do país, como se não existissem mais 
índios no Brasil. Narrativas que acabam sendo reproduzidas pelos 
não-indígenas e, em geral, são concepções apresentadas no espaço 
escolar por falta de conhecimento sobre o assunto.

Entretanto, essas histórias estão sendo problematizadas pela 
literatura indígena, escrita por autores contemporâneos índios de 
etnias diversas como: Daniel Munduruku, Graça Graúna, Eliane Poti-
guara, Kaká Werá Jecupé, Renê Kithãulu, Yaguarê Yamã entre outros, 
que tem traçado um movimento de fortalecimento desta literatura 
contando a história de seu povo, numa luta pelo reconhecimento das 
especificidades de sua cultura, abrindo espaço para o conhecimento 
dos povos indígenas de maneira díspar de certos cânones literários. 

Considerações finais

À guisa de conclusão, a Lei 11.645/2008, mesmo com suas limita-
ções, pode ser empregada como um meio de conhecimento dos povos 
indígenas como uma cultura diferente, e não inferior. Além do mais, 
o destaque dessa cultura no currículo escolar possibilita que crianças 
e jovens que se tornem leitores mais competentes, multiculturais e 
multiletrados.

Destarte, a literatura das populações indígenas permite que 
educador e educando conheçam o indígena de uma maneira nova, 
sob a perspectiva que os povos originários têm dos fatos históricos, 
pertinentes a seu povo e até então retratados, notadamente, apenas 
pelos livros didáticos.

A literatura indígena traz essas populações para o debate no 
contexto escolar, mostra que estes existem e são muitos, são plu-
rais, são ricos em conhecimentos, em um modo particular de viver. 
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Proporcionam ao leitor, em especial ao alunado e professores, uma 
ampliação no conhecimento sobre essas populações indígenas e sobre 
a literatura brasileira. 

Ainda há um longo caminho para que a Lei 11. 645/2008 tenha 
uma concretização mais abrangente, pois onze anos após sua promul-
gação, a literatura indígena é apresentada na educação de crianças e 
jovens de forma incipiente. Mas já há uma gama de pesquisadores que 
estão empregando e investigando a literatura dos povos indígenas no 
espaço educativo; além do mais, o destaque que autores indígenas 
têm ganhado são demonstrações que o percurso está sendo trilhado. 
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brasileira Jeremias: Pele, com roteiro de Rafael Calça e arte de Jefferson Costa 
(2018), partindo do ponto de vista da Análise Crítica do Discurso (DIJK, 2005; 
2008) para discorrer como o discurso, o poder e o racismo estão inseridos 
dentro da narrativa. Baseando-se, também, no parecer teórico de Ribeiro 
(2017), Almeida (2018) e Kilomba (2019), a fim de destrinchar conceitos 
sobre racismo e correlacioná-los com a graphic novel. Além disso, o artigo 
menciona o valor pedagógico das histórias em quadrinhos, assim como o 
seu uso dentro do meio acadêmico e do ambiente escolar.
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Abstract: The article proposes the analysis of certain scenes from the 
Brazilian graphic novel Jeremias: Pele, with a script by Rafael Pant and art by 
Jefferson Costa (2018), from the point of view of Critical Discourse Analysis 
(DIJK, 2005; 2008) to discuss how discourse, power and racism are inserted 
within the narrative. Based, also, on the theoretical opinion of Ribeiro (2017), 
Almeida (2018) and Kilomba (2019), in order to untangle concepts about 
racism and correlate them with the graphic novel. In addition, the article 
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Introdução

As histórias em quadrinhos se conceituam, em âmbito geral, 
como o uso de imagem acompanhada, ou não, de texto. Historica-
mente, quadrinhos são associados com “narrações breves ou a epi-
sódios de curta duração”. Desta forma, por muito tempo supôs-se 
que os leitores deste gênero buscavam informação através de uma 
“transmissão visual instantânea”. Assim, o ato de ler quadrinhos 
se tornou associado à criança e ao público infantil, e, a partir disso, 
adultos que liam o material eram considerados pouco inteligentes 
(EISNER, 1989).

Devido a essa associação, por bastante tempo, as histórias em 
quadrinhos (HQs) e suas variadas formas de apresentação – tirinhas, 
gibis, mangás, graphic novels etc – foram tratadas como uma forma 
de literatura menor, usualmente designadas para leitores infantis e 
jovens, sem muito destaque ou importância. Contudo, com o passar 
do tempo, essas leituras têm se tornado cada vez mais evidentes, e, 
eventualmente, vêm ganhando espaço e sendo utilizadas como objeto 
de estudos no meio acadêmico e dentro da sala de aula.

No Brasil, a promulgação da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 (BRASIL, 1996) – a qual estabelece as diretrizes e bases da educa-
ção nacional –, seguida pela elaboração dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs), no ano seguinte, funcionaram como medidas 
que abriram o espaço para as manifestações artísticas (dentre elas, 
as histórias em quadrinhos) dentro do ambiente escolar de maneira 
“mais contundente” (VERGUEIRO; RAMOS, 2009). 

Partindo disso, ao longo do artigo, será possível observar a ar-
ticulação de uma história em quadrinhos com o suporte teórico da 
Análise Crítica do Discurso (ACD), uma área de estudo voltada para 
uma abordagem crítica de discursos centrados em problemas sociais 
e políticos. O intuito da ACD é o de analisar como o abuso de poder, 
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a dominação e a desigualdade são empregados na sociedade através 
do texto e da fala (DIJK, 2005), pois o seu objetivo é compreender, 
expor e resistir às desigualdades.

 Logo, o objetivo deste artigo pauta-se na análise de cenas sele-
cionadas da graphic novel brasileira Jeremias: Pele, de Rafael Calça e 
Jefferson Costa (2018) – cujo tema principal gira em torno do racismo 
–, demonstrando como o discurso, o poder e o racismo se inserem, 
e se relacionam, dentro da obra, para que, no fim, observe-se uma 
forma de resistir contra as desigualdades apresentadas.

A análise das cenas, e do artigo como um todo, além do suporte 
teórico da ACD, também é amparada pela teoria de pesquisadores 
do campo das relações étnico-raciais, como Ribeiro (2017), Almeida 
(2018) e Kilomba (2019). Deste modo, a palavra negro/negra é ampla-
mente utilizada ao longo do artigo – por assim ser apresentada pelos 
autores, e estar de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e a Lei 12.288, de 20 de julho de 2010, que institui 
o Estatuto da Igualdade Racial (BRASIL, 2010).

Por conseguinte, a justificativa se estrutura por meio da impor-
tância do artigo para demonstrar que as histórias em quadrinhos e 
a temática do racismo, em união, servem para quebrar um estigma 
que continua forte na sociedade e que, cada vez mais, vem ganhando 
espaço para discussão. O valor e a importância que esses dois aspectos 
possuem, seja no meio acadêmico ou em ambiente escolar, é demons-
trado ao longo do artigo – principalmente sob o ponto de vista da 
ACD. Mas que também pode ser articulado com outros conteúdos.

Histórias em quadrinhos e personagens negros

Poucos são aqueles que não conhecem, ou nunca ouviram falar, 
em A Turma da Mônica. A turminha criada por Mauricio de Sousa, 
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ainda na década de 1960, é um dos grupos/quadrinhos brasileiros 
mais famosos, sendo um sucesso de público e vendas até hoje.

Aparecendo inicialmente em tirinhas de jornal, Bidu e Franjinha 
foram os primeiros personagens criados por Mauricio. Com o passar 
do tempo, e com a criação de novos personagens, a atual identidade 
da marca se fixou, tendo Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão como 
os protagonistas d’A Turma da Mônica. 

Com mais de 60 anos de carreira, Mauricio criou tantos perso-
nagens – mais de trezentos – que eles se dividem entre outras turmas 
(Turma do Chico Bento, Turma da Tina, Turma do Penadinho etc), 
aparecem apenas como secundários ou fazem pequenas aparições 
em determinadas histórias. Ao exemplo de que, dentro da Turma da 
Mônica, entre tantos personagens que vivem no Bairro do Limoeiro, 
existe uma turma de meninos que se intitula de Turma do Bermudão, 
cujos participantes são Titi, Jeremias, Franjinha e Manezinho – garotos 
mais velhos que gostam de falar gírias de adolescentes e não usam mais 
shortinhos como os personagens do Cebolinha e Cascão, por exemplo.

O personagem que se destaca neste artigo é Jeremias, um garoto 
negro (por bastante tempo o único negro na turma), que fez parte do 
primeiro núcleo de personagens criados pelo Mauricio, juntamente 
com Franjinha, Bidu, Titi, Manezinho e Chaveco (posteriormente 
rebatizado como Xaveco). Curiosamente, os membros da “primeira 
turminha” atualmente não possuem tanto destaque nas histórias, 
aparecendo vez ou outra, ou como personagens de uma turma à 
parte da principal.

Nobuyoshi Chinen (2013), em sua tese, oferece um apanhado 
sobre a representação do negro dentro dos quadrinhos brasileiros, 
e faz um levantamento, a partir de jornais e revistas, com o intuito 
de verificar o quanto existe de preconceito e estereotipização nessas 
obras. O personagem Jeremias é citado em determinado capítulo, no 
qual o autor diz que:
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O rosto dele era representado basicamente como uma elipse 
preta com duas outras brancas menores servindo de olhos.
Com o passar dos anos, seu traço foi sendo aprimorado 
e o tom de pele clareado para uma de cor marrom. (...), 
Jeremias pode ser considerado um personagem menos 
que secundário, ele é terciário (...). (CHINEN, 2013, p. 148)

Henrique Sampaio Wense (2015), em sua monografia, analisa 
como a imagem do negro foi mostrada ao público infantojuvenil nos 
quadrinhos e nas produções audiovisuais. E, assim como em Chinen 
(2015), a representação do personagem Jeremias é mencionada e 
associada com a estética de blackface – uma prática que teve origem 
no teatro em que pessoas brancas se pintam de preto para retratar 
personagens negros. Muitas vezes a caracterização ocorria de maneira 
exagerada para causar ridicularização, ou seja, uma caracterização 
racista, muito comum até metade do século XX – assim como muitos 
outros desenhos da época. De fato, as primeiras apresentações de Je-
remias possuíam características de blackface, contudo, posteriormente, 
o personagem foi redesenhado para perder esses traços.

Com poucas polêmicas em seu histórico, a trajetória do Mauri-
cio de Sousa, de cartunista a empresário, é legendária. A Mauricio 
de Sousa Produções (MSP) é uma empresa que já vendeu mais de 1 
bilhão de gibis e a Turma da Mônica é uma das marcas mais fortes 
do país (SOUSA, 2017) – com a capacidade de poder sair dos gibis e 
transitar entre outras mídias com bastante sucesso. Um dos motivos 
para tamanhas conquistas ocorre entre os bastidores, com a equipe 
que trabalha com Mauricio. 

Sidney Gusman é um dos maiores especialistas em quadrinhos 
do Brasil. Desde 2006, o “Sidão”, como é mais conhecido, “é o editor 
da Mauricio de Sousa Produções, responsável pelo planejamento 
editorial do estúdio” (SOUSA, 2017, p.287). E, para comemorar os 50 
anos de carreira do Mauricio, ele surgiu com a ideia de reunir dese-
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nhistas e ilustradores para fazer tiras, paródias, charges e historinhas 
curtas (máximo de cinco páginas) com personagens do cartunista 
para homenageá-lo. O resultado se transformou na trilogia de livros 
MSP 50. E, ainda durante o projeto MSP 50, Sidney trouxe uma nova 
ideia: convidar desenhistas de fora do estúdio para criar graphic novels 
com a Turma da Mônica. 

Graphic novel, termo traduzido como romance gráfico, é uma 
história em quadrinhos publicada em formato de livro. Outras ca-
racterísticas que podem distinguir a graphic novel dos formatos mais 
comuns de histórias em quadrinhos é por ela ser uma história fechada 
e não periódica – possui início, meio e fim, e, no futuro, pode vir a 
adquirir uma continuação ou sequência, mas nunca será periódica. 
Outras questões para diferenciação giram em torno da qualidade do 
papel, traçado da imagem, tamanho do exemplar etc. Entretanto, as 
divergências entre os mais variados especialistas tornam essa dis-
cussão muito subjetiva. (CHINEN, 2011)

O primeiro pensamento de Mauricio diante da proposta foi: 
“Uma coisa são artistas desenhando meus personagens para me ho-
menagear (...), outra, bem diferente, são artistas (...) se apropriando 
dos meus personagens, usando-os para criar as próprias histórias, 
conduzindo-os por caminhos que não foram traçados por mim 
(SOUSA, 2017, p.289).

Outra das inquietações de Mauricio (2017, p. 289) com a ideia 
proposta por Sidney Gusman foi justamente por considerar as graphic 
novels como parte da “nobreza dos quadrinhos”, “mistura de livro e 
quadrinho, com histórias mais longas e densas”, uma espécie de HQ para 
leitores adultos. Um pensamento equivocado, pois nada impede que os 
leitores mais jovens também se tornem público deste tipo de HQ, desde 
que, claro, estejam de acordo com a classificação indicativa requisitada.

Deste modo, apesar de uma inicial relutância, Mauricio aceitou 
o projeto e a primeira Graphic MSP nasceu em 2012, uma história do 
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personagem Astronauta batizada de Magnetar. Desde então, as graphics 
foram tão bem recebidas pelo público que, até junho de 2020, vinte e seis 
já foram publicadas, e mais três já anunciadas para publicação futura.

Jeremias: Pele é 18ª Graphic MSP, publicada em abril de 2018, com 
roteiro de Rafael Calça e arte de Jefferson Costa. A história aborda o 
momento em que Jeremias encara o preconceito racial pela primei-
ra vez e como ele lida com isso. No prefácio da edição, o próprio 
Maurício de Sousa diz que o quadrinho o ajudará a “corrigir uma 
injustiça histórica”, pois, apesar de Jeremias ser um dos primeiros 
personagens do quadrinista, ele nunca havia sido protagonista de 
alguma revista (CALÇA, 2018).

A história do Jeremias foi um sucesso, tanto pelo público quanto 
pela crítica, e recebeu prêmios importantíssimos no ano de 2019: o 
Troféu HQMix, nas categorias de Edição Especial e Publicação Juve-
nil; o Prêmio Jabuti, na categoria História em Quadrinhos; e o Prêmio 
Angelo Agostini, na categoria de Roteirista. Além disso, a Graphic 
MSP Jeremias 2 (título provisório) já é um dos projetos futuros do selo, 
com previsão de lançamento para dezembro de 2020.

Ademais, a visão por muito tempo errônea de que as histórias 
em quadrinhos eram “responsáveis por todos os males do mundo, 
inimigas do ensino e do aprendizado, corruptoras das inocentes men-
tes de seus indefesos leitores” (VERGUEIRO, 2004, p. 16), começou a 
ser derrubada com o desenvolvimento das ciências da comunicação 
e dos estudos culturais, nas últimas décadas do século XX.

A inclusão das HQs em materiais didáticos começou de maneira 
tímida, mas a evolução dos tempos funcionou favoravelmente ao 
material, de modo a evidenciar os seus benefícios para o ensino. No 
Brasil, por exemplo, a importância da inserção de histórias em qua-
drinhos no currículo escolar aconteceu, de fato, no ano seguinte ao 
da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996), através 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).
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De acordo com Vergueiro e Rama (2009), os PCNs traziam um 
novo referencial para as práticas pedagógicas aplicadas em sala de 
aula, entre elas, o suporte para o uso de histórias em quadrinhos, 
como o PCN de Artes que apontava a necessidade do aluno ser com-
petente na leitura de HQs e outros formatos visuais, ou como o PCN 
de Língua Portuguesa que requeria no conteúdo o uso de charges e 
tirinhas para tratar de gêneros discursivos.

O ano de 1997 também é marcado pelo desenvolvimento do 
Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), cujo objetivo é de 
promover o acesso à cultura e incentivar a leitura nas escolas por 
meio da distribuição de obras de literatura, pesquisa e referência. 
Para que isso ocorra, é necessário que o governo abra uma licitação 
junto às editoras para que lotes sejam montados com as obras que 
serão distribuídas (VERGUEIRO; RAMA, 2009). Contudo, apenas a 
partir de 2006 os quadrinhos foram incluídos às obras de literatura.

Marsiglia (2012) aponta que “a utilização de HQs é bastante in-
teressante. Elas auxiliam crianças ainda não leitoras na compreensão 
de um texto pelo uso de imagens e exigem que o leitor compreenda 
a organização seqüencial da história (...)”. Essa é apenas uma pers-
pectiva inicial em relação ao uso das histórias em quadrinhos dentro 
da sala de aula.

Vergueiro (2004, p. 26) diz que não existem regras, logo, o que 
de fato deve ser levado em conta é o objetivo educacional que de-
seja ser alcançado pelo educador, afinal, caberá a esse profissional 
“estabelecer a estratégia mais adequada  às suas necessidades e às 
características de faixa etária, nível de conhecimento e capacidade 
de compreensão de seus alunos”.

Com este pensamento em mente – e levando em conta a exis-
tência de diversos métodos educacionais praticados, alguns mais 
eficientes que outros – a Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) despon-
ta no horizonte como uma teoria pedagógica contra-hegemônica 
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que propõe uma educação voltada para a transformação estrutural 
da sociedade (SAVIANI, 2012). A PHC também reforça o caráter 
coletivo e sinaliza para o fortalecimento de movimentos populares, 
os quais lutaram para se libertarem das condições desfavoráveis 
vigentes.

Deste modo, é de extrema importância apontar a promulgação 
da Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, a qual estabelece as dire-
trizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial 
da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “história e cultura 
afro-brasileira e indígena” (BRASIL, 2008). Essa lei propõe uma 
educação escolar mais diversa, abrindo espaço para o aprendizado 
e a discussão do não hegemônico.

Logo, a Lei nº 11.645 (BRASIL, 2008) é um modelo implanta-
do na sociedade para romper com o perigo de uma história única, 
pensamento apontado pela escritora nigeriana Chimamanda Ngozi 
Adichie, no ano de 2009, em uma palestra para a plataforma TED 
Talk. O discurso foi tão verdadeiro e impactante que, em 2019, dez 
anos depois, contabilizava mais de dezoito milhões de visualizações. 

Em sua fala, que mescla vivência e teoria, a pensadora conclui 
que “as histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas também 
podem ser usadas para empoderar e humanizar. Elas podem des-
pedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar essa 
dignidade despedaçada” (ADICHIE, 2019, p. 39). Logo, o posiciona-
mento político e educacional focado nessas questões é o mínimo que 
a sociedade – de maioria ainda hegemônica – poderia fazer.

A filósofa Djamila Ribeiro (2017, p. 75) reitera o pensamento de 
Adichie (2019) ao dizer que: “Os saberes produzidos pelos indiví-
duos de grupos historicamente discriminados, para além de serem 
contradiscursos importantes, são lugares de potência e configuração 
do mundo por outros olhares e geografias”.



187

Discurso, Poder e Racismo: diálogos presentes em “Jeremias – Pele”, uma graphic novel brasileira

Tendo isso em mente, neste artigo, Jeremias: Pele é uma obra 
(história em quadrinhos) apontada como relevante para ser utiliza-
da como objeto de estudo tanto para o ambiente acadêmico quanto 
para o ambiente escolar. As cenas que serão analisadas em seguida, 
com o suporte teórico adequado, se manifestam como pertinentes 
para discussão perante a sociedade – sobre racismo, representação 
do negro nos quadrinhos contemporâneos e representatividade de 
crianças negras, por exemplo.

Uma história que precisava ser contada

Nos estudos linguísticos existem variadas concepções para o que 
seria o discurso. E, sendo esse um termo basilar para a compreensão 
da Análise Crítica do Discurso, Fairlough (2001, p. 90) o considera 
como “o uso de linguagem como forma de prática social e não como 
atividade puramente individual ou reflexo de variáveis situacionais”. 
Ou seja, discurso contribui para a construção de identidades sociais, 
relações sociais entre as pessoas e sistemas de conhecimento e crença 
(FAIRCLOUGH, 2001).

De acordo com Teun van Dijk (2008, p. 87), “uma das tarefas 
mais cruciais da Análise Crítica do Discurso (ACD) é explicar as 
relações entre discurso e poder social”. Para o autor, “tal análise 
deveria descrever e explicar como o abuso do poder é praticado, 
reproduzido e legitimado pelo texto e pela fala de grupos ou insti-
tuições dominantes”. A priori, devem ser citadas as pressuposições 
mais importantes da ACD, como as diferenças sucintas entre o poder 
social e a dominância.

Em termos mais gerais, “o poder é uma propriedade das rela-
ções entre grupos, instituições ou organizações sociais” (DIJK, 2008, 
p. 87). Logo, o poder social se posta como o controle exercido por 
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um determinado grupo sobre as ações de outro, de forma que limite 
e/ou influencie esse segundo grupo. Esse primeiro grupo pode se 
mostrar através da mídia, da política, de empresas, da educação etc. 
A dominância, por sua vez, é uma forma de abuso do poder social, 
ou seja, é um controle exercido para o benefício próprio, de maneira 
ilegítima, que acaba gerando a desigualdade social. E, geralmente, 
a dominância exercida ocorre de duas maneiras: dentro do próprio 
grupo dominante (branco) e entre membros dos grupos majoritários 
e minoritários (ESSED, 1991 apud DIJK, 2008).

A partir das pressuposições citadas, é possível chegar à con-
clusão da existência de modos pelo qual o poder social é exercido, 
legitimado e reproduzido por grupos de maior dominância sobre 
as minorias, sejam elas étnicas, raciais, grupos de refugiados e imi-
grantes etc. Como é o caso da dominância étnico-racial – racismo –, 
que, de acordo com van Dijk (2008, p. 96), é “reproduzida através dos 
diferenciais de acesso discursivo por grupos majoritários e minori-
tários”, e não só por conta do acesso diferenciado que esses grupos 
recebem, seja através de residência, emprego ou educação.

56,10%. Esse é o percentual de pessoas que se declaram 
negras no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) Contínua do IBGE. Dos 209,2 milhões 
de habitantes do país, 19,2 milhões se assumem como pretos, 
enquanto 89,7 milhões se declaram pardos. Os negros – que 
o IBGE conceitua como a soma de pretos e pardos – são, 
portanto, a maioria da população. A superioridade nos 
números, no entanto, ainda não se reflete na sociedade 
brasileira. (AFONSO, 2019)

Logo, embora os negros sejam maioria em uma questão quan-
titativa, eles são minoria em questão de poder social. A repórter 
Natália Afonso (2019) aponta que “eles ainda são minoria nas 
posições de liderança no mercado de trabalho e entre os represen-
tantes políticos”, assim como “também são sub-representados no 
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cinema, sendo minoria entre os vencedores e os integrantes de júris 
de premiações”.

Silvio de Almeida (2018, p. 25) conceitua o racismo como “uma 
forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, 
e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes 
que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a 
depender do grupo racial ao qual pertençam”. Estigmatizar e acusar 
sem fundamento são exemplos notáveis de racismo que ocorrem no 
cotidiano, principalmente no Brasil, um país onde o racismo não 
deixa de ser um assunto atual.

Assim, partindo do modus operandi da ACD, em associação com 
os recortes selecionados da graphic novel brasileira Jeremias: Pele, é pos-
sível demonstrar como o poder, o discurso e o racismo se relacionam 
dentro da narrativa em que o garoto Jeremias encara o preconceito 
pela primeira vez – o racismo é uma novidade para o garoto, que 
tem de aprender a lidar com isso.

O primeiro ponto a ser analisado nessa história em quadrinhos 
parte da escolha do protagonista da mesma. De acordo com o próprio 
Mauricio de Sousa, essa é “uma história que precisava ser contada”, 
afinal, Jeremias foi um dos primeiros personagens criado ele, en-
tretanto, nunca protagonizou uma revista, sendo classificado como 
coadjuvante e fazendo participações esporádicas (CALÇA, 2018, p. 
5). Felizmente, Jeremias: Pele surgiu para reparar a injustiça.

Na primeira cena selecionada para análise, Jeremias está em sala 
de aula com os colegas, quando a professora anuncia uma atividade: 
os alunos deverão apresentar uma redação sobre a importância de 
uma profissão/carreira e, durante a ocasião, estarão vestidos como 
tal. As crianças logo se animam e começam a ditar qual a profissão 
de sua preferência, porém, a professora diz que ela é quem escolhe-
rá, para evitar repetições e que, assim, as carreiras sejam diversas. 
(CALÇA, 2018, p. 20-21)
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Para a ACD, uma questão importante a ser discutida é o acesso 
ao discurso. No geral, o discurso é um recurso social que constitui 
a base do poder, entretanto, ele é distribuído de forma desigual. O 
exemplo mencionado anteriormente ocorre na educação, demons-
trando como, muitas vezes, os professores “controlam os eventos 
comunicativos” (DIJK, 2008, p. 90), de modo que eles são os respon-
sáveis por distribuir os turnos de fala, como também possuem acesso 
especial ao discurso educacional e exercem o seu controle sobre ele 
ao seu desígnio. Além disso, num primeiro momento, o aluno só tem 
acesso para falar dentro da sala de aula quando é permitido, ou seja, 
quando são convidados a falar.

Assim, a professora de Jeremias, ao começar a distribuir as pro-
fissões para os alunos. Observa-se que carreiras como: engenheiro, 
policial, médica e ator são designadas para crianças brancas. E, para 
Jeremias, um menino negro, a professora o aponta como pedreiro 
(CALÇA, 2018, p. 22). Por quê?

É justamente nessa designação de profissões, a cargo da profes-
sora, que é possível notar o racismo institucional, que é o racismo 
revelado através do tratamento desigual em sistemas educativos, 
justiça criminal e, como neste caso, no mercado de trabalho. Grada 
Kilomba (2019, p. 78) diz que os sujeitos brancos estão “em clara 
vantagem em relação aos grupos racializados”, ou seja, o tratamento 
é diferenciado.

Ainda acerca das discussões sobre poder e dominância, van 
Dijk (2008, p. 88) aponta que “o abuso de poder não apenas envolve 
o abuso de força, por exemplo, em uma agressão de policiais contra 
jovens negros (...), mas também, e de modo crucial, pode afetar as 
mentes das pessoas”. O primeiro caso citado pelo autor é, claramente, 
demonstrado pela cena da graphic novel na qual o pai do personagem 
Jeremias, Alex, é abordado na rua pela polícia, aparentemente, sem 
motivo algum (CALÇA, 2018, p. 46).
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A dupla de policiais – brancos – aborda o personagem que an-
dava na calçada falando ao celular. Pedem para que ele encoste-se à 
parede, e então começam a revistá-lo e a fazer perguntas. Alex explica 
que está apenas indo buscar o filho na escola, mas os policiais não 
acreditam. Os transeuntes se reúnem ao redor para observar e/ou 
filmar o ocorrido.

Quando um dos policiais ordena que Alex mostre seus documen-
tos, e este o questiona por que, o policial devolve a pergunta com as 
seguintes insinuações: “Por que não? O que eu vou descobrir? Está 
respondendo algum processo? É foragido?”. Nisso, o segundo poli-
cial se aproxima, toma com violência o tubo de desenho nas costas 
de Alex, e espalha no chão os papéis que ali estavam armazenados 
(CALÇA, 2018, p. 47-49). 

A abordagem policial apresentada na cena anterior exemplifica o 
abuso de poder que muitos policiais exercem contra pessoas negras. 
Novamente, um exemplo de racismo institucional. De acordo com 
Silvio de Almeida (2018, p. 29), “o racismo não se resume a compor-
tamentos individuais, mas é tratado como o resultado do funciona-
mento das instituições, que passam a atuar em uma dinâmica que 
confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios com 
base na raça”. Logo, a abordagem ocorreu porque o personagem 
Alex é negro.

A cena se encerra quando o primeiro policial confere os docu-
mentos de Alex, uma carteira de trabalho, e constata que ele é arqui-
teto. Os policiais duvidam, como se não fosse possível um homem 
negro ser trabalhador honesto, ainda por cima arquiteto, mas não há 
nada que eles possam fazer, então devolvem o documento e se dis-
tanciam para ir embora, ambos rindo de Alex (CALÇA, 2018, p. 49).

O segundo caso apontado por van Dijk (2008), acerca do poder 
e da dominância, é a maneira como a mente pode ser afetada devido 
ao poder que atua de modo coercitivo. Este aspecto pode ser observa-
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do na graphic quando Alex explica para o filho porque ele não pode 
tomar determinadas atitudes que possam parecer agressivas: por ser 
negro, e por ser julgado previamente pela sociedade por conta disso. 
Alex insinua que já passou por situações parecidas, provavelmente 
durante toda a sua vida, o que, de fato, o afetou bastante (CALÇA, 
2018, p. 50-53). O resultado de determinadas manipulações criam 
generalizações; as quais são enumeradas por Alex quando diz:

(...) Se você for briguento não vão dizer que você foi 
provocado, vão dizer que é porque você é negro! Se não 
entender algo, se disser alguma coisa errada, vão dizer que é 
porque você é negro! É assim que as coisas são! Você vai ter 
que ser duas vezes mais paciente, duas vezes mais esperto! 
Se não for duas vezes melhor, nunca vai ser tratado como 
igual! Vai ter que endurecer, filho! Criar uma casca dura, 
entendeu? (CALÇA, 2018, p. 52, grifos do autor)

Ademais, van Dijk (2008, p. 100) assinala que “as minorias e 
seus representantes têm pouco acesso ao público em geral, a não ser 
por protestos e comportamentos perturbadores”. Desse modo, ele 
conclui que essas pessoas “irão certamente ser definidas como uma 
confirmação de estereótipos e preconceitos dominantes”. E, de fato, 
esse aspecto pode ser inferido a partir da análise da cena em que uma 
personagem feminina entra no ônibus e se recusa a sentar ao lado de 
Jeremias (CALÇA, 2018, p. 78-79). Logo, infere-se que, por ter uma 
imagem pré-concebida relacionada a pessoas negras, ela perpetua 
uma forma de pensamento baseada nos discursos que são veiculados 
acerca dessas pessoas, reproduzindo-os no cotidiano.

Kilomba (2019, p. 78) classifica essa cena como parte do racismo 
cotidiano; “vocabulários, discursos, imagens, gestos ações e olhares” 
que colocam o sujeito negro e as Pessoas de Cor como ‘Outra/o’ – in-
desejada, intrusa, perigosa, violenta, suja etc. A pessoa é usada como 
depósito de medos e fantasias brancas do domínio da agressão, sendo 
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percebida como intimidante, hostil e incivilizada. E como cotidianas, 
essas experiências não são pontuais, são exposições constantes, que 
se repetem incessantemente ao longo da vida de alguém.

Logo, a última cena selecionada para análise converge na rea-
lização de um retrospecto dos objetivos principais da ACD: com-
preender, expor e resistir às desigualdades. De maneira sucinta, os 
três passos da Análise Crítica do Discurso são apontados quando 
Jeremias compreende o racismo e o expõe em seu cotidiano, para, 
em seguida, resistir a ele.

É chegado o dia da apresentação da atividade das profissões na 
turma de Jeremias. Uma a uma as crianças vão até a frente da classe 
para ler sua redação. Enquanto alunos brancos dissertam sobre as 
profissões de médica, advogado e ator, outros dois alunos negros 
apresentam sobre a profissão de enfermeira e jogador de futebol 
(CALÇA, 2018, p. 70).

Em seu discurso, Jeremias diz que deseja que as pessoas o vejam 
como ele é. No entanto, ao ser designado para apresentar a profissão 
de pedreiro, ele compreendeu que a sociedade não o verá/julgará 
por si próprio, mas a partir de um estereótipo que foi criado sobre 
as pessoas negras. O mesmo estereótipo que apontou seus outros 
colegas de classe negros como jogador de futebol e enfermeira.

Ao dizer: “Claro que escolheram o menino negro pra ser 
pedreiro” (CALÇA, 2018, p. 72), Jeremias está, ao mesmo tempo, 
compreendendo e expondo a desigualdade imposta pela sociedade 
hegemônica. Em seguida, ele diz que ficou com vergonha de sentir 
vergonha, pois não há problema em ser pedreiro. E completa seu ato 
de resistência quando fala para a classe:

“A gente precisa parar de pensar menos sobre o que não 
conhece. Não seria vergonha ser pedreiro. Não dá pra 
viver com vergonha de ser quem a gente é. O meu avô era 
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pedreiro, e tenho muito orgulho dele. E também tenho 
orgulho dos meus pais, da minha cor e do meu cabelo, que 
eu vou usar como quiser” (CALÇA, 2018, p. 73)

A graphic novel termina sem um desfecho da atividade ou atri-
buição de nota, mas é apontado que, durante o discurso de Jeremias, 
a professora se sente envergonhada de sua atitude racista perante a 
classe, assim como alguns dos próprios colegas do garoto. É percep-
tível que esse tipo de abordagem foi intencional, com o intuito de 
fazer o leitor refletir: Será que eu tenho atitudes racistas? Será que 
eu sou alvo de racismo e não percebo?

Assim, a partir das cenas selecionadas, observa-se que a abor-
dagem realizada através da Análise Crítica do Discurso é pertinente 
dentro da sociedade, principalmente tratando-se da realidade brasi-
leira – um país que encara o racismo desde a época colonial e, até hoje, 
caminha em passos lentos para conseguir lidar com esse problema. 
E a abordagem desse tema dentro de uma graphic novel é algo mais 
pertinente ainda, principalmente por validá-lo como um meio no 
qual os assuntos sérios também podem ser tratados e perpetuados 
para a sociedade em geral.

Para Djamila Ribeiro (2017, p. 79) “falar de racismo (...) é visto 
geralmente como algo chato, ‘mimimi’ ou outras formas de desle-
gitimação”, justamente por ser uma forma de confrontar o poder e 
desestabilizar a norma hegemônica. Pois, é devido a esses passos 
iniciais que se intenta a superação o racismo. É importante promo-
ver uma multiplicidade de vozes a fim de questionar a legitimidade 
pertencente ao grupo que está localizado no poder.

Outra questão que pode ser abordada a partir de Jeremias: Pele é 
o conceito de lugar de fala. Ribeiro (2017, p. 84) aponta que “pensar 
lugar de fala é uma postura ética”, pois é fundamental para pensar-
mos hierarquias, desigualdade, racismo, sexismo e pobreza. Isto é, 
ele é necessário para romper com o silêncio instituído para quem 
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foi subalternizado por séculos. Salientando que quem faz parte do 
grupo social privilegiado também precisa enxergar como esse lugar 
impacta os grupos subalternizados (RIBEIRO, 2017).

Considerações finais

De modo geral, a Análise Crítica do Discurso é um modo para se 
estudar como a sociedade age em determinadas situações, principal-
mente em relação ao modo de atuação do poder e da dominância. Em 
decorrência desses aspectos, o racismo aparece como um problema 
social causado por essas ações.

Este artigo demonstrou – dentro dos discursos apontados em 
uma graphic novel, que atua como representante da realidade – como 
o racismo também ocorre a partir dos discursos de poder e o acesso 
dos grupos sociais, minoritários e majoritários, para com esses aspec-
tos. O racismo ocorre cotidianamente e é um problema que precisa 
estar nas pautas discutidas pela sociedade, e não algo a ser deixado 
de lado e silenciado.

A discussão não se encerra com este artigo. Aqui o racismo é 
compreendido, exposto e, de certo modo, resistido. Entretanto, o 
racismo precisa ser superado. A pedagogia histórico-crítica é suge-
rida, a princípio, como um modelo pedagógico que poderia levar 
contribuições para a superação de mazelas sociais.

A reparação histórica intencionada por Mauricio de Sousa, 
criador do personagem Jeremias, ocorre (de certa maneira). Pois, 
o quadrinista não é o responsável direto pela graphic novel, mas ele 
está envolvido e ligado a ela. O personagem Jeremias se torna pro-
tagonista, sua história trata do racismo, e os responsáveis pela obra 
são dois artistas negros. O texto de quarta capa da graphic novel é 
também de um artista negro – o rapper Emicida. Então, é justo que, 
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após um silenciamento tão longo, sejam artistas negros que estejam 
ali para reinvidicar seu espaço, e, como diria Djamila Ribeiro (2017), 
o “lugar de fala” desse sujeito negro.

Por fim, Jeremias: Pele, a graphic novel selecionada como objeto 
deste artigo, trata do racismo de maneira sensível, pois, apesar de 
estar se desmistificando que as histórias em quadrinhos são apenas 
para crianças, de fato, muitas ainda lêem e se mantém como público 
receptor do conteúdo, o que justifica o modo de abordagem escolhido 
para o assunto. Contudo, o tema é abordado baseando-se na reali-
dade, fato que torna o leitor capaz de criar laços com a narrativa, e, 
talvez, se identificar com mesma, por ter passado por casos semelhan-
tes ou presenciado em seu cotidiano. Afinal, os próprios artistas da 
graphic novel, Rafael Calça e Jefferson Costa, admitem que passaram 
por algumas das situações de racismo apresentadas na história. Logo, 
ainda que possa ser visto como um passo tímido, Jeremias: Pele dá um 
importante passo na luta contra o racismo.
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ECOS DA LEITURA DE UM ROMANCE 
CONTEMPORÂNEO NA EJA: 
EXPRESSÕES SUBJETIVAS EM 
CARTAS DE PERSONAGENS 
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Resumo: O trabalho apresenta três textos do gênero carta pessoal produzidos 
por alunos da Educação de Jovens e Adultos durante a leitura do romance 
“Silêncio no bordel de Tia Chininha”, de Eliziário Goulart Rocha. Refletindo 
sobre características do romance contemporâneo e analisando as produções 
dos alunos sob o ponto de vista da leitura subjetiva, argumentamos que 
as cartas se constituem como textos de leitor, à medida que mobilizam e 
ressignificam certos aspectos e conteúdos da obra, permitindo associações 
da experiência de leitura com histórias de vida, visões e modos de ser no 
mundo. Conclui-se que o trabalho com o conceito de texto de leitor, ao 
permitir a expressão subjetiva a partir de tipos de enunciados presentes no 
horizonte dos estudantes, revela caminhos importantes para a formação 
leitora em contexto escolar.

Palavras-chave: Formação de leitor; Romance contemporâneo; Leitura 
subjetiva.

Abstract: The paper shows three texts of the genre personal letter produced 
by students of the Education of Adults and Teenagers while reading the 
novel “Silêncio no bordel de Tia Chininha”, by Eliziário Goulart Rocha. 
Thinking about the characteristics of contemporary novel and analyzing the 
students’ texts on the view of subjective reading, we argue that the letters are 
reader’s texts, as they use and produce new meanings of certain aspects and 
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contents of the book, enabling associations between the experience of reading 
and histories of life, views and ways of being in the world. We conclude 
that the work with the concept of reader’s text, as it allows the expression 
of subjectivity using types of enunciations that are present in the students’ 
horizon, reveals important paths for the development of readers in school.

Keywords: Development of readers; Contemporary novel; Subjective 
reading.

Introdução

A formação do professor para o trabalho com a literatura na 
educação básica se encontra atualmente em um momento de tran-
sição. Enquanto o contexto histórico dessa prática, que constituiu 
“um sistema triangular [...] organizado em torno a esses ângulos 
– professor, escola e aluno –, sendo confiadas aos dois primeiros 
uma tarefa e uma responsabilidade, e ao terceiro, uma obrigação” 
(LAJOLO; ZILBERMAN, 2009, p. 124), a busca atual é por meto-
dologias que recuperem dimensões da literatura que terminaram 
por ser apagadas pela escolarização. Entre elas, está a dimensão de 
acontecimento subjetivo, na qual as obras literárias figuram como 
peças que interagem de forma profunda com múltiplos aspectos 
idiossincráticos do leitor, de modo a produzir efeitos duradouros 
na psique, que, quando materializados e mobilizados pelo trabalho 
didático, ampliam as possibilidades de abordagem das obras. 

Associado a essa dimensão, o presente artigo apresenta alguns 
resultados de uma experiência de trabalho em uma escola municipal 
da cidade de Belém – PA, que envolveu alunos da Educação de Jovens 
e Adultos na leitura do romance “Silêncio no bordel de Tia Chininha”, 
de Eliziário Goulart Rocha, a partir da qual elaboramos nossa dis-
sertação de mestrado (SILVA, 2018). Ao longo da leitura, ao mesmo 
tempo em que eram feitos comentários e debates orais a respeito 
dela, foram propostas algumas tarefas que visavam a materializar 
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textualmente as repercussões subjetivas do texto junto aos alunos, 
de modo a revelar que sentidos eles construíam a respeito dele. Uma 
dessas atividades foi a escrita de cartas entre dois personagens do 
romance, Jovita, a personagem central, e Ataliba, seu marido. Esses 
textos mostraram de forma consistente a multiplicidade de interpre-
tações que estavam presentes entre os alunos, oferecendo subsídios 
para a continuidade do trabalho a partir das leituras subjetivas e ao 
mesmo tempo levantando questões relevantes para a relação entre 
a obra literária, a escrita e os gêneros textuais. São esses temas que 
enfocamos no presente trabalho.

De modo a sustentar nosso horizonte teórico, empreendemos 
inicialmente uma breve retomada do debate sobre a leitura subjetiva 
e, em particular, sobre o conceito de texto de leitor, associando-o às 
especificidades do romance contemporâneo. Em seguida, sumariza-
mos o enredo do romance lido e apresentamos os resultados da escrita 
dos alunos, analisando como cada um revela posições subjetivas a 
partir do texto literário. Nas considerações finais, tecemos outras 
relações possíveis entre os resultados de nosso trabalho e de outros 
pesquisadores, bem como apontamos, a partir disso, caminhos para 
a pesquisa sobre formação do leitor e para o trabalho escolar com a 
literatura.

A literatura, o leitor e sua subjetividade

Diante da necessidade de superar o ensino tradicional de lite-
ratura, segundo o qual as obras teriam “um sentido essencial, esta-
belecido pela tradição ilustrada, sendo o trabalho do professor do 
nível básico ‘ensinar’ esse sentido com base em uma interpretação 
ortodoxa e distanciada das obras” (SILVA, 2019, p. 16), surge a von-
tade de abordar o fenômeno literário de um ponto de vista interativo, 
dando-se privilégio à atividade do leitor, que, membro de um grupo 
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social e histórico determinado, leia e interprete a obra em um processo 
dinâmico e significativo, que permita a geração de significados de 
fato relevantes e mobilizadores dos sentidos estético, ético e político 
dos sujeitos. A pedra fundamental desse empreendimento está nas 
teorias da recepção, que postularam como objeto o “experienciar 
dinâmico da obra literária por parte de seus leitores” (JAUSS, 1994, 
p. 24) e inauguraram a noção de atualização, afirmando-se que “uma 
obra não perde seu poder de ação ao transpor o período em que apa-
receu; muitas vezes, sua importância cresce ou diminui no tempo, 
determinando a revisão das épocas passadas em relação à percepção 
suscitada por ela no presente” (ZILBERMAN, 1989, p. 38). 

Derivações dessa teoria estão em diversas propostas contem-
porâneas de trabalho com a literatura na escola, que partem da 
problematização acerca das condições de manifestação do fenômeno 
literário. Lajolo (1988), uma precursora dessas pesquisas, defende 
que seja instaurada certa distância entre as interpretações canônicas 
das obras e a atividade da leitura junto a alunos, de modo que o 
momento do contato com as obras esteja aberto aos modos de ler 
que fazem parte do repertório deles, muitas vezes praticados em 
leituras distantes das valorizadas pelas instituições. A partir disso, 
Rezende (2014) aponta uma contradição presente na escola: alunos 
e professores revestem a literatura de um tipo de poder sagrado de 
redenção, embora muito poucas vezes a tenham vivenciado dessa 
maneira. Portanto, para a autora, é preciso “estabelecer desde uma 
nova concepção de espaço escolar (…) até uma nova relação pro-
fessor-aluno (dar voz aos alunos, deixar de tutelá-los e, mediante 
o trabalho escolar, possibilitar a manifestação de individualidades 
responsáveis)” (REZENDE, 2014, p. 52).

Esses mesmos pressupostos tem Annie Rouxel (2012; 2013; 2014), 
que defende que alunos leitores sejam investidos como sujeitos, ou 
seja, que tenham suas experiências de vida e leitura dando significado 
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aos textos, o que, para a autora, implica “renunciar, na sala de aula, 
ao conforto de um sentido acadêmico, conveniente, ‘objetivado’, 
para engajar os alunos na aventura interpretativa, com seus riscos, 
suas instabilidades, suas contradições, suas surpresas, suas desco-
bertas, mas também seus sucessos” (ROUXEL, 2014, p. 21). É o que 
caracteriza a leitura cursiva, um procedimento de “leitura autônoma 
e pessoal (…) [que] autoriza o fenômeno da identificação e convida 
a uma apropriação singular das obras” (ROUXEL, 2012, p. 276), em 
que se busca um ambiente de liberdade para o leitor.

Nesse processo, a experiência estética, que consiste na con-
fluência de emoção, sensação e cognição no encontro com o texto, é 
o fator que mais atenção merece, por ser “um momento privilegiado 
na formação do leitor. De acordo com a sua intensidade, ela marca 
duravelmente a história do leitor, a sua memória, os seus valores, a 
sua personalidade” (ROUXEL, 2014, p. 22).

Apresentando exemplos de histórias de autores conhecidos, a 
autora defende que o encontro estético pode acontecer devido aos 
mais variados e ínfimos aspectos da obra, de acordo com as expe-
riências que o leitor mobiliza na leitura. Porém, por menores que 
sejam os detalhes da obra que chamem a atenção, são suficientes 
para enriquecer o leitor, já que, “na vivência do fictício, o leitor ad-
quire saberes experienciais, saberes de natureza intuitiva e empírica 
que o marcam bem mais do que os saberes puramente conceituais” 
(ROUXEL, 2014, p. 23). 

Exemplificando construtos pedagógicos componentes dessa 
pedagogia de leitura, Rouxel (2014) relata experiências a partir da 
construção do chamado texto de leitor,  entendido como uma com-
posição, escrita ou não, feita pelo leitor sobre o texto lido, pela qual 
“ele o reconfigura à sua imagem, completando-o com elementos 
oriundos de sua história pessoal e de sua cultura ou, inversamente, 
deixando-lhe lacunas, apagando tal aspecto que não atraiu muito a 
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sua atenção” (ROUXEL, 2014, p. 23). Com esse conceito, torna-se pos-
sível se afastar da concepção de leitura como atividade de obediência 
a sentidos dados de antemão, abrindo-se à necessária relatividade 
dos efeitos do texto, a partir da noção de que diferentes leitores 
leem diferentes textos, conforme Bellemin-Nöel (apud Rouxel, 2012, 
p. 279): “A isso que eu chamo texto (…) é sempre ‘meu texto’: uma 
versão da obra para meu uso, com os vazios do que não me diz nada 
e as saliências daquilo que me faz sonhar demoradamente, muitas 
vezes conforme uma ordem que pouco tem a ver com a sequência 
da intriga explícita”. 

Um tipo de texto do leitor possível de ser materializado é o que 
Rouxel (2012, p. 277) denomina “escritura de invenção”, que consiste 
em uma “reação escrita da leitura literária” que pode “ser apreendida 
naquilo que revela da recepção de um texto. Representa uma voz 
indireta e criativa para exprimir um olhar pessoal sobre uma perso-
nagem, uma situação, um estilo”. A partir desses conceitos, podem-se 
analisar como certas passagens das obras literárias produzem seus 
efeitos e são recuperadas pelos alunos. 

Por fim, Rouxel (2014) afirma que a geração de comunidades 
interpretativas na escola oportuniza mais ainda o aprofundamento 
das leituras, pois nelas

se instauram trocas sobre as leituras singulares. Sua 
confrontação abre o debate sobre os pontos comuns, as 
semelhanças e, por vezes, as dissonâncias. O plural, a 
mobilidade das significações, a vida do texto literário 
são, assim, colocados em evidência. A concordância das 
mentes se faz sobre um sentido aberto sem forçar os 
leitores a renunciarem a eles mesmos. Os textos de leitores, 
traços e frutos da experiência estética, compõem muitas 
variações – no sentido musical do termo – em torno do 
texto da obra, alguns ricos e barrocos, com sua renda de 
notas, acréscimos exuberantes, outros mais sóbrios, mais 
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refinados, outros mais despojados, é verdade. Às vezes, 
o tema fonte (o texto da obra) se atenua até desaparecer e 
tornar-se irreconhecível: a comunidade de leitores – alunos 
e professor – engaja, então, um debate interpretativo para 
apreciar a pertinência dessas produções hipertextuais. É 
o recuo crítico, o distanciamento face ao objeto literário e 
suas interpretações, que são, então, necessárias. Importa 
que seja legível o diálogo entre o texto da obra e os textos 
dos leitores e que os alunos sejam capazes de argumentar 
a sua recepção. (ROUXEL, 2014, p. 27-28)

Nessa forma de trabalho, “é a relação com a literatura que se 
encontra transformada, sendo esse o lugar de uma experiência exis-
tencial e estética onde se põe em jogo a identidade do leitor. O leitor, 
ativo, é o autor de sua própria transformação, pela óptica do texto” 
(ROUXEL, 2014, p. 33).

Cartas entre personagens: posições subjetivas em torno de um 
romance

O romance Silêncio no bordel de Tia Chininha, do gaúcho Eliziário 
Goulart Rocha (ROCHA, 2001), tem sua trama centralizada na perso-
nagem Jovita, descrita como uma jovem e atraente dona de casa e mãe 
de cinco filhos, residente em um pequeno município rural do estado 
do Rio de Janeiro. Quando seu marido, Ataliba, o responsável pelo 
sustento da família, resolve ir para a capital em busca de trabalho, 
Jovita é obrigada a se deslocar para uma cidade próxima e, junto com 
os filhos, morar no bordel cuja dona é Chininha, mãe de Ataliba. O 
cotidiano de clausura no prostíbulo vai progressivamente alterando 
o estado da protagonista, que, introduzida como uma mãe puritana, 
atenta à segurança dos filhos e fiel à espera do retorno do marido, é 
cada vez mais seduzida pelos serviços sexuais prestados no bordel. 
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O narrador em terceira pessoa se apresenta no romance como 
uma voz irônica e maliciosa, que subverte o senso comum acerca, 
principalmente, do sexo, do prazer e da prostituição, comentando 
com humor não apenas instituições e crenças, mas também os pró-
prios personagens e suas peripécias na história. Tem-se, portanto, 
um narrador que se imiscui nos fatos narrados, injetando-lhes um 
acento cômico e introduzindo entre os personagens uma tensão 
constante em relação aos paradigmas que lhes dão suporte, sendo 
os principais as ideias cristãs de família, casamento e pudor, bem 
como os interditos a estes impostos. É a voz do narrador o acesso 
privilegiado que o leitor tem ao subconsciente de Jovita, como se 
seus pensamentos profundos sobre seu estado no mundo fossem 
mais fortes do que a tentativa de acobertá-los, e invadissem o texto 
em forma de inúmeros detalhes. Flashbacks e repetições presentes 
na obra também sugerem os estados da personagem, refletindo sua 
dificuldade de compreender as causas, o encadeamento e as conse-
quências das atitudes dos sujeitos que a cercam. Tais características 
podem ser entendidas como uma continuidade da literatura brasi-
leira do final do século XX, em que, de acordo com Schollhammer 
(2009), surgiram as inovações de estilo relacionadas ao tempo, ao 
ritmo e à caracterização dos personagens:

o leitor entra num mundo ficcional no qual os personagens 
são incapazes de distinguir entre a realidade e a fantasia ou 
entre a experiência pessoal e o mundo onírico dos delírios 
produzidos pelos meios de comunicação. Ao mesmo tempo, 
uma nova perspectiva visual é aberta na narrativa por meio 
do uso de técnicas do cinema — flash, mudança de foco, 
cortes, contrastes, elipses no tempo e ritmo acelerado —, 
que arrastam o narrador em movimentos continuamente 
estilhaçados, (…) criando, assim, uma atmosfera sem limites 
nítidos entre a realidade e as projeções fantasmagóricas. 
(SCHOLLHAMMER, 2009, p. 31-32)
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A atividade para elaboração de textos de leitor consistiu na 
escrita de cartas entre Jovita e Ataliba, pivôs do conflito inicial do 
romance que começávamos a ler. A turma foi dividida em dois 
grupos, um só com estudantes do sexo masculino e outro com as 
alunas do sexo feminino, e cada um dos grupos foi dividido em dois 
outros subgrupos, um que escreveria cartas de Jovita para Ataliba 
e outro que escreveria de Ataliba para Jovita. Assim, obtinham-se 
quatro grupos que se distinguiam pelo gênero de seu autor e pelo 
personagem cuja voz este assumiria. As cartas deveriam ser escritas 
e entregues ao professor. 

Os dezessete textos obtidos representaram um salto qualitativo 
no processo de materialização das leituras singulares. Selecionamos, 
para o âmbito deste artigo, três textos, que ilustram a variedade de 
posições subjetivas em torno da obra, permitindo ainda observar a 
diversidade com que o tom narrativo e o estilo do texto afetam cada 
leitor.

Querida Jovita gostaria de saber como você e as crianças 
estão na companhia de minha mãe se estão se adaptando 
soube que mamãe esteve acamada você está cuidando 
dela a vida aqui está difícil ainda não consegui arrumar 
dinheiro suficiente para buscar você e as crianças mas pode 
ficar despreocupada aqui estou contando com o amparo da 
dona da pensão assim que possível irei ter com vocês ou 
voltarei a escrever

atenciosamente Ataliba.

O texto acima, de autoria do aluno J., apresenta uma carta escrita 
de Ataliba para Jovita, na qual o autor se apresenta com um tom bas-
tante impessoal, em que o tratamento de questões íntimas e afetivas 
do casal é posto de lado, assumindo-se como tópico principal do 
texto a manutenção do bem-estar da família. Nesse contexto, Ataliba 
é colocado principalmente em um papel de mantenedor, enquanto 
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Jovita é concebida como uma mulher cuidadora que, ao mesmo 
tempo em que deve esperar o marido pelo tempo que for necessário 
(o prazo para o retorno de Ataliba é o indeterminado “assim que 
possível”) enquanto tenta se “adaptar” ao novo contexto, tem uma 
compulsória dívida de gratidão com a mãe do marido que os hospeda 
em seu bordel, ficando responsável por prestar assistência a ela em 
caso de doença. Isso não significa, porém, que Ataliba espere que a 
esposa esteja inconformada ou insatisfeita com essas condições de 
vida, pois pede que ela fique “despreocupada”, ou seja, identifica 
uma mulher que se manterá fiel e esperançosa de que o retorno dele 
se dará o mais breve possível.

Não se nota o posicionamento do aluno apenas no que a carta 
afirma, mas também nos dados do romance que ela apaga. A forma 
como Jovita e Ataliba se relacionavam antes da ida da mulher ao 
bordel, com inúmeros insucessos profissionais e infidelidade cons-
tante da parte dele, não é mencionada direta ou indiretamente. Dessa 
forma, pode-se afirmar que a carta inscreve historicamente o sujeito 
leitor na perspectiva da sociedade patriarcal, em que marido e esposa 
estabelecem uma relação conservadora, sendo mais importantes do 
que os aspectos pessoais e afetivos os papéis sociais consequentes do 
casamento, assumidos de forma naturalizada e sem questionamentos.

A carta da aluna D., escrita na voz de Jovita, opõe-se diametral-
mente ao texto anterior, e representa o posicionamento mais radical 
de rompimento da personagem com o antigo comportamento de 
mulher casada:

Ataliba não sei se esta carta chegará até você, pois você 
não deu notícias, não sei se você está vivo ou morto. Mas 
se chegar até você, eu quero que você saiba que eu estou 
muito decepcionada com você, pois você foi embora e me 
deixou aqui neste fim de mundo com meus filhos.

Eu pensava que te amava, mas quer saber, não eu não te 
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amo, eu gostei de você no começo mas com o tempo eu fui 
só aceitando, me conformando com a minha vida do teu 
lado sem te cobrar nada, me fiz de cega pras tuas traições, 
pro tipo de vida que você me dava, sem reclamar, aceitei 
tudo isso pelos meus filhos pela família, mas quer saber, 
eu estou descobrindo coisas que nem com você eu sentia.

Me sinto outra mulher, estou descobrindo sentimentos 
diferentes em mim, desejos, fantasias, estou me descobrindo.

Espero que esteja tudo bem com você.

Beijos

De: Jovita

A carta já inicia com uma crítica contundente a Ataliba, que dei-
xou a família sem notícias suas, mesmo depois de deixá-la, por sua 
conta, alojada precariamente no bordel da mãe. O enfraquecimento 
do vínculo não apenas entre marido e esposa, mas entre todos os 
membros da família com ele, é afirmado ao Jovita se referir às crianças 
como “meus filhos”.

A aluna então recupera os dados trazidos pelo romance referen-
tes à vida do casal antes da separação, em que Jovita se caracteriza 
pelo conformismo e Ataliba pela vida sexual e profissional errática.  
Afirmando que “foi só aceitando”, que “se fez de cega pras traições”, 
a Jovita constituída pela aluna explicita que sempre dissimulou o 
fato de estar insatisfeita, ou seja, nunca deixou de perceber os pro-
blemas do casamento com Ataliba, mas optou por não explicitá-los 
por considerar os filhos e a família. Fica, dessa forma, muito claro o 
confronto estabelecido pela aluna entre o cuidado de Jovita para com 
a família e a atenção de Jovita para consigo mesma; os “sentimentos 
diferentes”, os “desejos, fantasias” que ora surgem na vida da per-
sonagem, são afirmados, dessa forma, como impulsos naturais que 
ela decidira ocultar enquanto vivia com o marido.
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Assim, o discurso do texto se associa fortemente à leitura, per-
mitida pelo romance, de reação da identidade feminina frente às 
instituições que lhe atribuem um papel social limitado, relacionado 
aos cuidados com os filhos, à submissão aos homens e à negação da 
própria sexualidade.

O próximo exemplo é provavelmente o que melhor ilustra os 
“acréscimos exuberantes” que Rouxel (2014) afirma surgirem quan-
do se permite a produção dos textos de leitor. A carta do aluno N. é 
tecida do início ao fim com um viés de fina ironia e de ocultação de 
subentendidos que manifesta não só uma efetiva leitura subjetiva 
do romance de Rocha (2001), mas também um trabalho de escrita 
bastante qualificado a partir dele. 

Olá seu Ataliba, venho através dessa carta lhe comunicar mi-
nha atual situação nesse lugar esquecido por deus chamado 
Outeiro das Almas, oh lugarzinho mais inconveniente, mas 
enfim, único lugar de refúgio para mim e essas criançadas.

Não quero nem entrar em detalhes do percurso que tive 
para chegar aqui nesse lugar, mas enfim estamos aqui, pelo 
amor que você tem em fazer sexo comigo, venha logo me 
buscar desse lugar tão estranho até então, pois teus filhos 
estão doentes e eu tendo algumas sensações excitantes, fora 
as proibições que a tia Chininha impõe sobre nós, essa tão 
estranha sogra.

Já são algumas noites quase sem dormir direito, por alguns 
problemas que tem acontecido, já me sinto toda estranha, 
mas ao mesmo tempo meio confusa, sem saber o que fazer, 
por isso, seu porra venha logo me buscar, e quanto a você, 
você deve bem estar curtindo as praias, as mulheres e sabe 
lá que mais, e lhe aviso de antemão são muitos dias sem 
ter uma noite de amor e lhe aviso venha logo o mais rápido 
possível que puder, pois as vontades e excitações têm sido 
frequentes no meu corpo, caso contrário sinto muito por 
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você, terá outra profissão limpar chifres (risos). E por isso 
lhe mando essa carta para tomar as devidas providências 
para nos vim buscar, beijos de sua querida parideira Jovita.

No texto acima, até mesmo os elementos próprios do gênero, 
como os pronomes de tratamento e a assinatura, são postos a serviço 
do posicionamento que o aluno N. associa à personagem. “Seu Atali-
ba”, “seu porra” e “beijos de sua querida parideira” assumem o papel 
de reafirmar ao longo do texto a desconfiança de Jovita em relação 
ao marido e a provocação que ela procura lhe fazer, atraindo sua 
atenção por meio do sarcasmo. A intenção é forçar Ataliba a provar 
sua honra masculina, que corre o risco de se perder pelas “vontades 
e excitações” que Jovita vem experimentando constantemente, e que 
a levam a considerar ter relações sexuais com outras pessoas. Essa 
possibilidade, porém, não é enunciada explicitamente em nenhum 
momento, ocultando-se por meio de afirmações obscuras, marcadas 
pelo adjetivo “estranho”, que se referem ao ambiente de forte apelo 
sexual em que Jovita convive (“lugar tão estranho até então”, “essa 
tão estranha sogra”, “já me sinto toda estranha, mas ao mesmo tempo 
meio confusa”).

Ao mesmo tempo, entram em jogo as atividades que Jovita 
imagina que estejam ocupando o marido (“você deve bem estar cur-
tindo as praias, as mulheres e sabe lá que mais”), de modo a criticar 
o discurso, repetido exaustivamente por ele antes da separação, de 
estar em busca de um bom emprego, o que também não escapa da 
ironia da esposa, quando esta afirma que ele poderá ter como pro-
fissão “limpar chifres”. 

Fica evidente que a leitura do romance feita pelo aluno N. assi-
mila fortemente o tratamento de irreverência que o narrador de Rocha 
(2001) dá a questões morais e religiosas cristalizadas na sociedade, 
quando opta por tratar os filhos como “essas criançadas” e se referir 
a eles diante de Ataliba como “teus filhos”, e quando chama a cidade 
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em que está de “lugar esquecido por deus” e pede para o marido 
voltar “pelo amor que você tem em fazer sexo comigo”, o que pode 
ser entendido como uma paródia da expressão cristã “pelo amor de 
Deus”. O texto constitui um exemplo claro do leitor que realiza com 
o texto um encontro estético ao mesmo tempo no nível da forma e 
do conteúdo, recordando aquilo que Candido (2011) postula sobre a 
literatura propor um “modelo de coerência” baseado em seu caráter 
de construção de linguagem com ordem própria, que auxilia o leitor 
a reorganizar e elaborar sua visão do mundo.

Os textos mostrados permitem visualizar com clareza as “muitas 
variações” que Rouxel (2014) prevê que os textos de leitor formam, 
quando visualizados em panorama. Verificamos que os alunos se 
expressam nas cartas com uma adesão ora maior, ora menor ao 
discurso que enforma a narrativa de Rocha (2001), dando formas e 
vozes diferentes aos personagens e propondo diversas soluções para 
a relação entre eles, o que permite que se leia nas cartas também a 
diversidade de experiências e visões de mundo que caracteriza uma 
turma de Educação de Jovens e Adultos.

Demonstra-se também uma importante relação entre o gênero 
discursivo carta pessoal, escolhido para a formulação da tarefa, e a 
possibilidade de expressão dos textos de leitor. A carta pessoal, um 
tipo de texto muito difundido na cultura e facilmente reconhecível 
pelos alunos, permitiu que eles se libertassem dos problemas de en-
tendimento e uso de elementos específicos da língua, que certamente 
surgiriam se fosse um outro gênero, menos comum, o solicitado, 
abrindo espaço, dessa forma, para a textualização livre das elabo-
rações subjetivas. Ao mesmo tempo, sendo a carta pessoal, como 
um gênero textual, “um complexo sistema de meios e métodos de 
domínio consciente e de acabamento da realidade” (MEDVIÉDEV, 
2012, p. 198) e oferecendo uma estrutura típica associada a uma esfera 
e um conjunto de condições da comunicação discursiva (BAKHTIN, 
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2010), provou ser uma forma privilegiada para a produção de textos a 
partir do romance, acomodando com eficiência os dados da narrativa 
proposta pelo autor.

Considerações finais

O trabalho que propusemos com a escrita de cartas a partir da 
leitura do romance levanta diversos aspectos relevantes para a com-
preensão das condições de leitura literária presentes no contexto es-
colar, bem como para a relação entre o romance brasileiro das últimas 
décadas e os leitores das classes subalternas. Fica evidente, diante da 
análise dos textos, que a fragmentação e a ruptura formal, fortemente 
presentes nesse conjunto de obras em geral e em Rocha (2001) em 
particular, fornecem um material que favorece a multiplicidade de 
interpretações, uma vez que os leitores são provocados a completar 
as lacunas da obra, a selecionar elementos de seu tecido incoerente e 
a aderir ou não aos discursos, muitas vezes contraditórios, presentes 
nas vozes do texto. Sinaliza-se, assim, que o trabalho de formação 
do leitor, embora sempre aberto a leituras singulares e a novidades 
interpretativas, não pode deixar de considerar as características for-
mais e o contexto histórico das obras escolhidas.

Buscamos, com essa proposta, uma “didática da implicação” 
(ROUXEL, 2013, p. 157), que considere as subjetividades envolvidas 
no ato de ler. O conceito de texto de leitor e de escritura de invenção 
auxiliam decisivamente, a nosso ver, o trabalho com a literatura na 
escola, uma vez que são comuns dificuldades de ordem didática em 
torno do texto literário, nas quais não se sabe como proceder em 
relação a ele. Nesses casos, há sempre a tentação de retornar a um 
ensino diretivo que apaga os sujeitos leitores. Pensar o texto de leitor 
como peça fundamental da construção da comunidade interpretativa 
escolar pode evitar esse risco, ao mesmo tempo em que não se con-
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funde com a excessiva atribuição de tarefas marginais ao texto que 
frequentemente ocorre nas escolas, uma vez que, nesse caso, são as 
impressões de leitura e o posicionamento do leitor que são privile-
giados, sendo a produção textual uma continuidade da experiência 
estética, e não uma anulação dela.

Outra questão levantada por nossa experiência é a da relação entre 
o gênero discursivo proposto e as escritas de invenção. A carta pessoal, 
que aqui se mostrou uma ferramenta coerente com a obra lida e com 
o grupo de estudantes da EJA, poderia dar lugar a diversos outros 
gêneros, de acordo com as características do texto literário escolhido. 
Demanda-se, portanto, do professor de literatura que mobilize saberes 
não apenas sobre seu objeto, mas sobre todo o contexto de produção, 
recepção e circulação de gêneros presentes em uma dada comunidade, 
de modo a bem relacioná-los à obra literária. As relações entre certos 
gêneros e certas obras, bem como os potenciais dos diversos gêneros 
para a expressão das leituras subjetivas, são questões que podem te-
matizar pesquisas e aplicações didáticas futuras. 
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Propõe-se neste trabalho uma marcação, ou melhor, um grifo 
nas produções artísticas que provocam certas relações entre a leitura, 
o espaço e a desmaterialização. A pesquisa se funda sobre a leitura 
enquanto dispositivo conceitual e não se trata da leitura de textos 
presentes em catálogos, curadorias e de cunho mediador, especifi-
camente, a leitura enquanto possibilidade de ideia, executada em 
exposições e projetos desenvolvidos por meio impresso e digital. A 
execução desse procedimento é estabelecida por trabalhos que par-
tem do texto construído como instrumento e desenvolvido de forma 
narradora no processo em arte. 

Diante de um histórico de pesquisas já exploradas entre a lei-
tura textual e a presença de conceituações sobre os discursos, no 
processo artístico são direcionadas para outro lugar, possibilitando 
dialogar com significações de seu exercício enquanto dispositivo, 
desde o projeto conceitual até o acesso à obra. A leitura como 
instalação no espaço, bem como na plataforma virtual, de certo 
modo, aponta para uma desmaterialização da obra, ao enfatizar o 
processo de pensamento sem as amarras da materialidade física do 
objeto. Documentos, livros, fichários e revistas são alguns desses 
exemplos, que necessariamente exigem do espectador/leitor um 
outro contato. Essa categoria de documentação é visualizada como 
uma instalação, pois “a instalação, no entanto, é uma forma de arte 
em que não somente imagens, textos ou outros elementos de que é 
composta, mas também o próprio espaço representa papel decisivo 
[...]”. (GROYS, 2015, p. 83). 

O texto como imagem se coloca como uma das questões explora-
das pelos artistas, teóricos e críticos por abordar certos conceitos que 
atravessam, em grande parte, autores da crítica literária, semiologia, 
linguística e outras áreas afins. Trataremos o texto propondo rela-
ções como: quais dispositivos podem eleger a leitura como proposta 
conceitual no processo artístico? 
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Em 1960, o processo de pensamento e o uso da leitura em pro-
postas de arte ultraconceitual já marcavam algumas mudanças refe-
rentes ao ofício do artista e à reformulação do conceito tradicional de 
obra de arte. O estúdio, antes conhecido como ateliê, reconfigurava 
diferentes posicionamentos do artista e, consequentemente, de seu 
espaço, que começa a ser um local de estudo da própria ideia. Lippard 
(2013) aponta que na arte conceitual, a concepção do fazer artístico 
atrelado ao processo de pensamento ganhava uma potência maior do 
que o próprio “produto final”, que poderia ser produzido por outros 
profissionais técnicos em diversos lugares fora do estúdio. Segundo 
a autora, a noção de arte como ideia vem sendo explorada como 
arte sobre a crítica, caracterizado por um processo ambíguo entre a 
compreensão de ideia e a desmaterialização do objeto, que passa a 
ser quase obsoleto: “[...] Em um futuro próximo pode ser necessário 
para o escritor ser um artista, assim como o artista ser um escritor 
[...]” (LIPPARD, 2013).

Ao iniciar essa discussão devemos colocar certas limitações nos 
conceitos que envolvem texto e leitura como e no projeto artístico, per-
cebendo que são possibilidades instrumentais e componentes da obra 
de arte, do acesso à obra e do sistema de linguagem, funcionalmente 
flexível e intencional no processo artístico. A noção de função do texto 
e suas relações dialéticas no processo artístico são percebidas nas 
conexões em que o texto apresenta certos compromissos no processo 
comunicativo, contudo, há também a possibilidade de ser parcial ou 
totalmente descomprometido e desvinculado da função comunica-
tiva. Nesse caso, o texto é similar a uma estrutura amorfa, que varia 
de uma unidade linguística a um constituinte da obra, do acesso, do 
sistema ou todos simultaneamente organizados ou em certos graus 
de desordem. Apesar de ocorre esse dinamismo amórfico do texto 
na obra de arte, seu conceito não é determinista, ou mesmo, é pouco 
delimitado, em partes, devido à raridade conceitual sobre as relações 
texto e outras linguagens, e as inúmeras variações encontradas nas 
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teorias do texto e destacadas em algumas correntes textualistas. De 
forma geral, o texto é compreendido com uma estrutura sensorial, 
objetiva, intencional, definida e que materializa a linguagem: 

[...] os critérios de textualidade: para que uma manifestação 
linguística constitua um texto, é necessário que haja a 
intenção do produtor de apresentá-la – e a dos parceiros 
de aceitá-la como tal -, em uma situação de comunicação 
determinada. Pode, inclusive, acontecer que, em certas 
circunstâncias, se afrouxe ou elimine deliberadamente a 
coesão e/ ou coerência semântica do texto com o objetivo de 
produzir efeitos específicos. Aliás, nunca é demais lembrar 
que a coerência não constitui uma propriedade ou qualidade 
do texto em si: um texto é coerente para alguém, em dada 
situação de comunicação específica [...]. Este alguém, para 
construir a coerência, deverá levar em conta não só os 
elementos linguísticos que compõem o texto, mas também 
seu conhecimento enciclopédico, conhecimentos e imagens 
mútuas, crenças, convicções, atitudes, pressuposições, 
intenções explícitas ou veladas, situação comunicativa 
imediata, contexto sociocultural e assim por diante. (KOCH, 
2003, p. 21).

Koch (2003) completa: “a concepção de texto aqui apresentada 
subjaz o postulado básico de que o sentido não está no texto, mas se 
constrói a partir dele, no curso de uma interação”, percebemos que o 
texto não é o sentido em si, mas a unidade que carrega e intermedeia 
o sentido. No entanto, a relação do texto com o objeto artístico e seu 
sistema é relativo e depende da situação do estado da linguagem no 
objeto e no sistema, em que há diversas possibilidades e estratégias 
do processamento textual que estão situadas na leitura. Voltando 
ao pressuposto que o texto pode ser simultaneamente a obra e o 
instrumento utilizado na obra, a leitura no processo artístico pode 
fragmentar as noções que compõe um texto, ou até mesmo do ato de 
ler. Enquanto que o texto materializa a linguagem, usando palavras 
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faladas ou escritas, outros textos (intertextualidade) e outras vozes 
(polifonia), a leitura o transfere para um estado virtualizado, em uma 
transferência cognitiva que interagem com outros textos e imagens 
textuais, assim, no processo artístico ela pode se torna a obra, o es-
paço, o contato e o sistema, ou seja, a experiência de ler é a própria 
obra, o contato e o espaço de consolidação da linguagem, em certos 
níveis ou simultâneos. 

A relação texto-imagem nos permite um outro modo de acesso 
ao trabalho de arte, pois “a escrita nasceu da imagem e, seja qual for 
o sistema escolhido, o do ideograma ou do alfabeto, sua eficácia pro-
cede unicamente dela.” (CHRISTIN, 1995 apud ARBEX, 2006, p. 17). 
Ao afirmar essa proposição, é possível identificar uma forte relação 
entre o campo da imagem, da escrita e suas inúmeras derivações. 
Apontada por Roland Barthes, a “miragem alfabética” separa essa 
escrita da fala, pois a escrita não pode ser considerada transcrição de 
uma pronúncia ao dizer oralmente, mas ao fazer da mão. 

Pode-se observar que alguns artistas contemporâneos têm 
utilizado, com frequência, textos, letras, ideogramas e tudo 
o que remete à escrita, em seus trabalhos, num processo de 
apropriação e de desconstrução. Esses artistas, ao fazerem 
o uso da escrita, por vezes se apropriam de procedimentos 
de impressão próprios da escrita, como a tipografia, textos 
de jornais e revistas, embalagens, tirando esses elementos 
do seu contexto original, e colocando-os em um novo 
contexto, desconstruindo seu sentido original e criando 
novas possibilidades de sentido. (VENEROSO, 2012)

A leitura parte de um possível pressuposto de observação, como 
uma hipótese que a considera como código significante do sentido em 
um gesto provido pela unicidade conceitual. Nos livros de artista, essa 
unicidade se dá por diversos fatores, destacando a narrativa como 
um vetor da própria leitura, que evoca concomitantemente o texto e 
a imagem no livro, entretanto, nos livros de artista não é necessário 
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ocorrer separações, pois “um livro consiste em vários elementos, um 
dos quais pode ser um texto. Um texto que faz parte de um livro não 
é necessariamente a parte mais essencial ou importante desse livro.” 
(CARRION, 1980, p.17, tradução nossa).

A exposição Divisão Administrativa (2019) realizada na Galeria 
da Escola de Belas Artes como defesa da dissertação de mestrado em 
Artes Plásticas na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
aponta justamente para esse campo de pesquisa referente ao do-
cumento, livro e apropriação de contextos específicos ligados ao 
sistema burocrático, organizacional e administrativo, percebidos na 
leitura documental. A instalação consiste na organização do arquivo 
e acervo de uma associação clandestina Associação Brasileira de Ar-
tistas Independentes (ABAI), inaugurada em 1978 no centro de Belo 
Horizonte (MG). A partir da missão institucional dessa associação, 
que se tratava de unir interesses de artistas visuais, a pesquisa e a 
profissionalização das artes, seus documentos, boletins e fichas foram 
investigados, resultando nessa instalação/defesa.

O trabalho apresentado nessa exposição estava ancorado ao 
exercício de leitura e foi formado a partir de aproximações de procedi-
mentos técnicos e funcionais de áreas administrativas, categorizados 
como: coleta, tratamento, interpretação e análises dos documentos 
da Associação. Durante o processo desse trabalho, foram realizadas 
explorações documentais em órgãos de registros, como arquivos 
públicos, secretárias municipais, cartórios regionais e juntas comer-
ciais, com a finalidade de coletar informações adicionais acerca da 
história documental e organizacional de instituições desse período. 
Após esse procedimento amostral e em decorrência de um acúmulo 
documental, instaurou-se um processo de triagem, seleção e análi-
se, com critérios e objetivos estabelecidos, que relacionou textos e 
imagens de diversos formatos e gêneros à história da Associação 
e dos trajetos dos associados durante seus anos de atividades. Par-
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tindo desse vasto conteúdo amostral, documentos e registros foram 
organizados em grampos e pastas, contendo dezesseis páginas de 
documentos organizacionais e constitutivos, um catálogo de leilão, 
cinco boletins informativos, dois catálogos de salões de arte e qua-
tro fichários com fichas de associados, posteriormente, registrados 
digitalmente, através do processo de escaneamento.

Figura 1 - Divisão Administrativa.  Galeria Escola de Belas Artes, UFMG.
Fonte: MEDEIROS (2019a)

Desenvolvendo alguns procedimentos gráficos referentes às dé-
cadas de 1970 e 1980, o trabalho necessitou de materiais específicos, 
como o uso de impressões feitas em impressora matricial, datilogra-
fia, offset e xerox. A impressão preto e branco (p/b) foi um dos meios 
de impressão predominante em documentos na década de 1970, 
devido seu baixo custo e viabilidade. Anteriormente, documentos 
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eram datilografados, sucedidos pelos métodos de fotocópia em offset. 
Atualmente, a impressão digital e o xerox são os meios de impressão 
e de cópia mais utilizados. Documentos, tradicionalmente xerocados, 
são reproduzidos milhares de vezes para efetivação de sua própria 
existência, frequentemente, usados em diversos campos profissionais 
e institucionais e, em certos casos, torna-se uma exigência, como em 
órgãos de registros e da administração pública. O documento foto-
copiado converte-se no documento original, representando toda a 
informação nele presente, assim, confiável e fiel, quando impresso. 
Talvez seja nesse momento, que a reprodução é validada e colocada 
em um patamar de originalidade, por falta da própria e pela veraci-
dade que aquela cópia pode trazer. 

No trabalho Divisão Administrativa (2017-2019), a leitura consti-
tui-se como um processo de representação do ambiente oficializado, 
organizacional e administrativo, cabendo ao leitor interpretar os 
textos e imagens em um sistema de significação equivalente aos pro-
cessos documentários. Percebe-se que na tentativa de ler documen-
tos, o leitor estabelecer novas sequências de identificação daqueles 
textos e imagens, ambientado em uma situação formal cotidiana, 
o oficial/escritório. Certas previsões e antecipações sobre os textos 
e as imagens expostas são reestruturadas à medida que a leitura é 
realizada, ao ponto que leitor pode ou não compreender que está 
lendo uma obra de arte e não apenas documentos. Na relação leitor 
e obra, ocorrem simultaneamente o exercício dos processos metafóri-
cos e metonímicos do texto e da leitura e a ambientação documental, 
que reconduzem às novas condições de textos e imagens durante o 
processo de significação. A reprodução do oficial na exposição, bem 
como, métodos e ferramentas dessa reprodução, são observados na 
impressão, nas escolhas de formatos textuais e visuais e na organi-
zação documental, que legítima a existência desses documentos e 
mobiliza o leitor às circunstâncias textuais anteriores àquela expe-
riência de leitura, evocando memórias de textos, imagens e lugares, 
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sendo os sentidos construídos pela intertextualidade e visualidade 
estabelecida na leitura. 

Página 2000 (2018), realizada como primeiro exercício de leitura 
acerca do material impresso sobre a Associação Brasileira de Artistas 
Independentes (ABAI), que ocupou o Museu Helenton Borba Cortes, 
propôs redefinir o espaço expositivo para um ambiente de consulta, 
no período de vinte e cinco dias, entre os meses de agosto e setembro. 
Em página 2000 (2018), os documentos reproduzidos foram dispos-
tos em arquivos abertos com intuído do público visitante acessar 
o material exposto. Durante o tempo expositivo, os visitantes se 
organizavam para participar da instalação, estabelecendo consultas 
com duração de 20 a 50 minutos. A partir desse contexto, a documen-
tação de arte constitui-se de procedimentos narrativos e conceituais 
enquanto proposta de leitura, atrelada aos discursos que podem 
legitimar, analisar ou des/re/organizar toda a informação proposta. 

Figura 2 - página 2000. Museu Helenton Borba Cortes, Maringá (PR). 
Fonte: MEDEIROS (2018)
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Essas experiências da leitura durante o tempo expositivo são, 
de certo modo, reestruturadas e geram outras situações entre leitor 
e obra, assumindo determinadas condições na consolidação do 
próprio texto, com isso, o texto é um caso sintomático, um ruído do 
verbo acreditar, mesmo que se duvide, a consideração se perde. Ler 
um texto não é ter acesso a uma fidelidade presente na tipografia da 
letra impressa ou como simples objeto permanente ou unificador de 
pensamento. Ler um texto pode ser uma tentativa de traduzir. 

Na condição de textos traduzidos, aqueles que passam a ser 
outros, fragmentados ou modificados, que podemos ler em Barthes 
(1971) sobre o diálogo da multiplicidade de leituras. Há dois modos 
de leituras facilmente distinguíveis: o primeiro, em que o leitor 
procura estados de textos, em tempos diferentes, o reconhecimento 
de unidades linguísticas (frases, palavras etc.) para ancoragem e/ou 
distinção de sentidos, que são partes de sua própria inscrição, ou seja, 
busca um outro texto, no exercício da intertextualidade, e o segundo, 
em que o leitor encara os textos como frações do tempo, estados da 
mente, que não são mais textos, mas a história do texto. O texto pa-
rece ser de ninguém quando colocado em várias posições enquanto 
estado de lido. Essa memória textual reconduz a autoridade que se 
apresenta como instável, interpretada e traduzida:

A tradução é um ato de escolha do tradutor e nesse gesto de 
escolha necessariamente uma cadeia de rastros que envolve 
um termo original é perdida, perde parte de sua força. A 
nova palavra escolhida pelo tradutor limita o jogo e, muitas 
vezes, insiste num nível de significação como depositário 
de todo o significado, cego ao caráter momentâneo de seu 
investimento semântico. Palavras que trabalham no silêncio 
de uma rede semântica que está lá na condição espectral. 
Sem falar que as escolhas do tradutor abrem um novo jogo, 
uma nova rede em disseminação. Assim, os diferentes 
significados possíveis de um original fixam-se pelos gestos 
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de seus vários tradutores, a posteriori, quando se realizam 
as significações antes apenas virtualmente possíveis. É a 
tradução que dá significado ao original, instituindo-o a 
partir de si. (BEATO, 2014, p. 174).

Se começarmos a pensar sobre a reprodução de um texto, datado 
e configurado em um determinado contexto e discurso, sua consti-
tuição evoca outros textos em tempos variados, mesmo que o eleja 
como um texto de seu tempo. Esse texto, com a presença de textos de 
diferentes autores, exerce o papel de traduzir estados de outros textos, 
na qual a tradução modifica o texto anterior por operações metalin-
guísticas experienciadas na leitura: “o nível cognitivo da linguagem 
não só admite, mas exige a interpretação por meio de outros códigos, 
a recodificação, isto é, a tradução” (JAKOBSON, 1995). Quando a 
leitura se instaura, uma trama de escrituras, possivelmente, faz com 
que o leitor não se encontre, o texto não é lido, o autor se perde. 

A noção de autoria se fratura, juntamente, o processo de leitura 
é forçado a ser lapidado por um discurso, em que signos nominais 
e verbais são traduzidos por intermédio de sistemas não nominais e 
não verbais, há a transmutação. Essa encenação de desmaterializar 
o verídico, a partir da multiplicidade de versões de um único texto,  
quando  observado em longa escala, é possível identificar um tremor 
sobre o próprio texto que foi reeditado e traduzido, pois, ao reeditar 
e traduzir um texto, modifica-se o primeiro, reorganizando-o para 
sintaxe da língua correspondente, contrapondo posição e ordens, 
atualizando a gramática normativa (eventual) e, frequentemente, 
ocorrem discordâncias e ambiguidades devido à falta de correspon-
dências semânticas, cabendo ao tradutor utilizar artifícios, como 
neologismos e figuras de linguagens.

Tradução (2019), reúne dados das traduções em língua portu-
guesa do livro A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica de 
Walter Benjamin (2006), essa reencenação de autoria se apresenta em 
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um livro de artista que permite o acesso desse texto traduzido e reim-
presso. No trabalho, a função metalinguística é evidenciada, na qual 
cópias das versões coletadas do texto de Benjamin são comparadas, 
assim, justapostas entre a segunda versão, publicada em meados de 
1960, e a sua versão recente, publicada em 2014 pela editora Zouk. 
As fotocópias foram agrupadas, sobrepostas em páginas e reprodu-
zidas em três cópias em um livro. Para isso foi realizado uma ação 
em uma gráfica rápida em Belo Horizonte (MG) com duração de 3 
horas e 36 min. 

Figura 3 - Tradução. Ação e Livro de artista. Xerox sobre papel 75g, 85 
páginas.  
Fonte: MEDEIROS (2019b)

A encenação desse processo aparece como um ponto importante, 
pois nos permite desenvolver uma série de questões em torno da 
reprodução da imagem, sem preocupação ou peso de sua origem. A 
cópia na imagem, portanto, é vista como ponto de abertura, propondo 
relações entre o texto que passa ser imagem.  
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A primeira versão publicada em 1936, logo foi reeditada pelo 
próprio Benjamin em 1955, desde então, tornou-se um dos textos base 
para o entendimento da reprodução em algumas vertentes das artes, 
como gravura, fotografia e cinema, dessa forma, Benjamin (1979; 1955; 
2006) escreveu sobre como a arte passou por estágios de reprodução 
até chegar em seu tempo (primeiras décadas do século XX). 

Figura 4 - Tradução. Ação e Livro de artista. Xerox sobre papel 75g, 85 
páginas.  
Fonte: MEDEIROS (2019b)

É interessante pensar também como que esse texto foi reprodu-
zido em diferentes escalas, tanto no meio institucional quanto fora, 
em circulação difusa, em diversas interpretações, resumos, versões 
“oficiais”, traduzido por professores e filósofos, publicadas em di-
ferentes editoras. O texto publicado em 1955 vem sofrendo, de certo 
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modo, desdobramentos enquanto “estrutura original”. Ao evocar um 
autor, uma propriedade, que fragilmente tenta se sustentar com uma 
certa noção de tempo e talvez funcione em um certo modelo, em que 
a fidelidade, em uma teoria da tradução, espera atingir.

O aqui e agora do original constitui o conteúdo da 
sua autenticidade, e nela se enraíza uma tradição que 
identifica esse objeto, até os nossos dias, como sendo 
aquele objeto, sempre igual e idêntico a si mesmo. 
A esfera da autenticidade, como um todo, escapa a 
reprodutibilidade técnica, e naturalmente não apenas à 
técnica. Mas, enquanto o autêntico preserva toda a sua 
autoridade com relação à reprodução manual, em geral 
considerada uma falsificação, o mesmo não ocorre no que 
diz respeito à reprodução técnica, e isso por duas razões. 
Em primeiro lugar, relativamente ao original, reprodução 
técnica tem mais autonomia que a reprodução manual. 
(BENJAMIN,1955).

Em Tradução (2019), possivelmente, há uma aversão ao pertenci-
mento preenchido pelas sobreposições, criando reflexos de um mes-
mo texto que o deixa de ser e que não há propriedade. As tipografias 
reimpressas se embaralham e criam preenchimentos na estrutura, um 
estado de ilegibilidade, que impede a tentativa de originalizar. Por 
outro lado, Compagnon (1996) conduz-nos a pensar o texto como uma 
reescrita, já que se trata de unir elementos separados e descontínuos 
em uma estrutura textual. O autor enfatiza que uma reescritura re-
produz um texto a partir de suas iscas, assim, podemos organizá-la 
ou associá-la, “fazer as ligações ou as transições que se impõem entre 
os elementos postos em presença um do outro: toda escrita é colagem 
e glosa, citação e comentário” (COMPAGNON,1966). E “o leitor é o 
espaço em que se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as 
citações que constituem a escritura: a unidade do texto não reside 
em sua origem, mas em seu destino (BARTHES, 1984).
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A legitimidade dos textos se instaura em diferentes formatos 
nas múltiplas plataformas digitais, podendo ser considerada uma 
reescrita e, muitas vezes, é intensificada pelo próprio discurso que o 
cerca. Periódico (2020) tem como estrutura a indexação de uma revista 
que aborda operações da hipertextualidade e reescrita a partir da 
visibilidade e interação em rede. Um dos temas apresentados reto-
ma à investigação de Hugo Gernsback (1884-1967), que consiste na 
feitura do primeiro capacete construído para efeitos de concentração, 
chamado de The Isolator (1925). A partir da ideia de Gernsback, foi 
desenvolvido um material gráfico e digital com intuito de recriar 
o suposto conteúdo da revista Science and Invention (1920-1930), na 
edição sobre O Isolador, composta por novas formas relacionais entre 
objeto e espaço. 

Segundo Philpot (1980), as revistas de arte são diagramações que 
ilustram um conceito e função, na qual a caligrafia do texto do artista 
não precisa ser a única forma de comunicação da ideia, com isso, por 
exemplo, imagens fotográficas, podem ser usadas com a mesma fina-
lidade.  Nesse sentido, a revista de arte pode ser compreendida como 
translinguística, cuja matéria pode envolver variedades entre textos e 
imagens. Nessa discussão, colocam-se em evidências as mais diversas 
possibilidades de relações construídas entre a escrita e imagem na 
revista de artista, que, por sua vez, permite condicioná-la para um 
campo de novas possibilidades de leituras, que atinge o entendimen-
to sobre  diferentes proposições de arte no campo midiático, pois, 
“quando a arte é acessível em edições de centenas, ou milhares, ela 
também é desmistificada, o culto do objeto único e precioso cai por 
terra.” (PHILPOT, 1980, p. 4). 
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Figura 6 - Periódico. Website e Revista de artista. Dimensões variáveis.
Fonte: MEDEIROS (2020)

Apropriando de textos e imagens coletadas de revistas de ficção 
científica e noticiários recentes, o site  construído por uma sequên-
cia de páginas navegáveis que envolvem supostas estratégias de 
concentração com o uso de hiperlinks sobre os assuntos recorrentes 
que passam a ser observados em frequências ficcionais, ou seja, em 
descrições fantasiosas e com aspecto narrativo e científico.

Segundo Wellek e Warren (1962), o período pode ser pensado 
como a “secção de tempo dominado por um sistema de normas, 
convenções e padrões literários, cuja introdução, difusão, diversifi-
cação, integração e desaparecimento podem ser seguidos por nós”. 
Na revista, a temporalidade se colide, interage, dialoga e contrapõe, 
manifestando associações imagéticas entre o histórico dos aconteci-
mentos e os “fatos” narrados pela mídia sobre o isolamento social. 
No website, as páginas virtualizam imagens e escritas estáticas para 
o movimento, reescrevendo notícias e objetos desse período trans-
formador, enquanto construção de narratividade epidêmica. Em sua 
organização, as páginas (abas) possuem funcionalidades distintas, 
como exemplo, na aba Revista, foi desenvolvido uma estrutura de 
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indexação com páginas reescritas da revista Science and Invention, 
relatando outros fatores referentes aos últimos acontecimentos.

Para Pignatari (1971), a informação está ligada à ideia de seleção 
e escolha. Esse tipo de comunicação é considerado um processo va-
riável, condicionado pela interdependência de sinais, ou seja, pelos 
mecanismos e normas regidos pela própria informação. Há também 
um certo ruído na cadeia de transmissão da mensagem, na qual a 
concentração ou dispersão podem ser protagonistas dessa interme-
diação. Cruz (2019) aponta que a intermediação passou a ser reali-
zada na internet e que empresas de cunho tecnológico viabilizaram 
a inserção da informação em nossas vidas, como a televisão, na qual 
essa inserção é metricamente coletada e influenciada por propósitos 
midiáticos, publicitários e, atualmente, por preferências pessoais, 
sendo personalizada e modificada. Existe a possibilidade simultânea 
entre as práticas de visibilidade e práticas de enunciação e podem, 
por consequência, se concentrar a partir de investigações especificas 
sobre a palavra e sua materialidade, “conduzindo a trabalhos em 
que o objeto plástico reduz-se praticamente à estrutura de suporte 
de palavras (que pode ser um fichário, mapa, revista, carta, cartão 
postal)[...]” (BASBAUM, 1995). 

Existe ainda a sugestão de um deslocamento, em direção 
ao público, do processo de agenciamento e disjuntivo 
dos campos verbal e plástico, configurando talvez um 
tipo especifico de campo vivencial para o leitor, expresso 
na deflagração de certos processos mentais-corporais, 
tais como produção de imagens, narrativas, cadeias de 
associações-livres, mecanismos de articulação conceitual, 
etc. (BASBAUM, 1995).

As exposições e trabalhos apresentados e contextualizados, 
discutem a leitura no processo artístico, formando e possibilitando 
ao leitor novas possibilidades do ler e tornando-o, parcial ou total-
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mente, responsável pela construção do sentido, contudo, não é um 
universo objetivo, materializado e meramente funcional, pois evoca 
probabilidades, associações e dissociações acerca da própria lingua-
gem. Em síntese, a leitura demanda certas coordenações do leitor nos 
processos cognitivos, neurofisiológicos, afetivos, sensoriais, emocio-
nais, racionais e simbólicos em reação às competências linguísticas, 
desestabilizando suas noções e premissas de representações, lugares, 
contatos, funções e estados. 

Nesse trabalho, foram discutidos como o texto, as relações 
texto-imagem, leitor/obra e a leitura agem como vetores, métodos, 
instrumentos, componentes e lugares em processos artísticos, contex-
tualizando estratégias, possibilidades e usos da leitura e mediando 
conceitos sobre o texto, intertextualidade, tradução (transmutação) e 
hipertextualidade a partir de duas exposições Divisão Administrativa 
(2019) e página 2000 (2018) e dois trabalhos Tradução (2019) e Periódico 
(2020). Diante das dimensões conceituais que abrangem a leitura na 
arte contemporânea, texto, imagens, leitor e leitura se fragmentam, 
agrupam e des/re/organizam, trazendo momentos de instabilidade 
sensorial, na qual não há perdas, mas novas possibilidades de pensar 
a linguagem mesmo que desmaterializada, ilegível e intraduzível.
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FATORES QUE ENCAMINHAM “O 
ALQUIMISTA”, DE PAULO COELHO, 
A TORNAR-SE UM CLÁSSICO 
CONTEMPORÂNEO

Robert Reiziger de Melo Rodrigues
Maiquel Röhrig

Resumo: O presente artigo pretende compreender os principais fatores que 
encaminham “O Alquimista”, de Paulo Coelho, a tornar-se um clássico da 
Literatura. A análise parte dos elementos formais, do conteúdo e dos efeitos 
da obra, e inclui a observação de sua recepção e crítica. A pesquisa tem o 
objetivo de analisar como a obra expandiu-se pelo mundo e cativou milhões 
de leitores. Para investigar os motivos do sucesso do romance, foi construído 
um aporte teórico baseado em Calvino (1993), Jauss (1994) e Menezes (2012). 
Através da pesquisa, constatou-se que “O Alquimista” provoca diversos 
efeitos nos leitores, em geral sentimentos bons, motivo por que muitas 
vezes é confundido com autoajuda, embora seu enredo ficcionalizado, sua 
intertextualidade e seus simbolismos confiram literariedade à obra. Pode-
se afirmar que, devido à universalidade do conteúdo, à atemporalidade, a 
aspectos literários, à forma simples e aos efeitos que o conteúdo desperta 
no leitor, “O Alquimista” pode vir a transformar-se em um clássico 
contemporâneo. 

Palavras-chave: O Alquimista. Paulo Coelho. Literatura Brasileira. Clássicos.

Abstract: This article intends to understand the main factors lead “The 
Alchemist”, by Paulo Coelho, to become a classic of Literature. The analyses 
starts from the formal elements, the content and includes the observation 
of its reception and criticism. Tho this end, investigative tables were built 
in order to analyse how the work has exploded around the world and 
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captivated millions of readers. To investigate the reasons for the novel´s 
success, a theoretical contribution was built based on Calvin (1993), Jauss 
(1994) and Menezes (2012). Through the research, it was found that “The 
Alchemist”, causes several effects on readers, in general good feelings, 
reason why it’s often confused with self-help, although it´s intertextuality 
and its symbolism give literacy to the work. It can be said that, due to be 
the university of the effects that the content awakens on the reader, “The 
Alchemist” my turn into a contemporary classic.

Keywords: The Alchemist. Paulo Coelho. Brazilian Literature. Classics.

Introdução

Este texto faz parte do resultado de um projeto de pesquisa de-
senvolvido durante o ano de 2019 no IFRS Campus Bento Gonçalves 
intitulado “Por que ler os clássicos”, que teve como tema a análise 
de clássicos da literatura. O livro escolhido para ser analisado é o 
romance “O Alquimista”, de Paulo Coelho, devido a sua populari-
dade, resistência ao tempo e controversa recepção dos críticos. Este 
romance figurou nas listas de mais vendidos, os bestsellers, e foi 
classificado como “literatura de massa”. Isso fez com que fosse ra-
pidamente desvalorizado pelos estudiosos da literatura. No entanto, 
é necessário observar que o parecer negativo dos críticos literários 
parece importar pouco para os milhões de leitores que conferem 
credibilidade à obra. Se há consumo, há identificação, e isto precisa 
ser levado em consideração.

Lançado em 1988, “O Alquimista” perpetuou-se em diferentes 
sociedades – tendo em vista que a obra se difundiu entre todos os 
continentes e tornou-se a mais vendida da Literatura Brasileira e a 
mais traduzida da língua portuguesa1. Devido a fama e os recordes 

1 Fonte: https://www.metropoles.com/entretenimento/literatura/paulo-
coelho-e-o-escritor-de-lingua-portuguesa-mais-traduzido?amp . Acesso 
em: 08 fev. 2020.

https://www.metropoles.com/entretenimento/literatura/paulo-coelho-e-o-escritor-de-lingua-portuguesa-mais-traduzido?amp
https://www.metropoles.com/entretenimento/literatura/paulo-coelho-e-o-escritor-de-lingua-portuguesa-mais-traduzido?amp
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conquistados, esta obra provavelmente integrará a história da Lite-
ratura Brasileira. Por este motivo, após tantos anos desde seu lança-
mento, é necessário voltar os olhares para quais aspectos do romance 
o tornaram tão popular, uma vez que estudos científicos referentes 
ao autor, sua obra e, mais especificamente, a “O Alquimista” são 
limitados2; daí a relevância deste estudo. 

Fernanda Reis, através de pesquisa feita com doutores em Letras 
da Flórida, também ressaltou a dificuldade em encontrar pesquisa-
dores da obra de Paulo Coelho. Conforme Reis,

O estudioso foi bem sincero: ‘Não tenho muito interesse 
nem experiência com a obra do Paulo Coelho. Boa sorte 
no seu projeto!’. Mais uma negativa na sequência, de uma 
professora também da Flórida, mais detalhada: ‘Não falo 
sobre Paulo Coelho porque considero que seus livros são 
de autoajuda, mal escritos e mal traduzidos. [...] Como 
Jonathan Livingston Seagull, acho que o trabalho de Coelho 
é popular porque oferece às pessoas respostas fáceis para 
as perguntas difíceis da vida. É isso pra mim’ (REIS, 2016).

Dessa forma, o presente artigo pretende analisar como forma, 
conteúdo e efeitos de “O Alquimista” são capazes de tocar a sensi-
bilidade dos leitores de diferentes níveis sociais e culturais e conter 
elementos que o mantenham vivo após tantos anos desde seu lança-
mento. Procurou-se, sobretudo, entender se a fama do livro refere-se 
aos efeitos benéficos que o conteúdo pode proporcionar ao leitor, 
além de compartilhar uma análise do romance com o objetivo de 
desconstruir preconceitos literários relativos à literatura de massa.

A metodologia da pesquisa contou com uma revisão bibliográ-
fica sobre a definição de “clássico” sob o ponto de vista da Teoria da 
Literatura (CALVINO, 1993) e sobre a Estética da Recepção (JAUSS, 

2 Ao pesquisar “O Alquimista” no Google Acadêmico, os resultados foram 
escassos: apenas dois artigos abordavam esta temática.
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1994). A partir desses estudos, foram feitas análises teóricas concei-
tuais sobre obras clássicas e sobre o cânone literário. Além disso, 
também foram observadas a recepção e a crítica à literatura de massa 
e aos bestsellers (MENEZES, 2012). Em seguida, foi realizada a leitura 
atenta do livro “O Alquimista”, sobre o qual buscou-se compreender 
a razão de ser visto como subliteratura pelos críticos, que descon-
sideram seu caráter literário e o classificam apenas sob o ponto de 
vista da autoajuda.

Em relação à organização, este estudo será apresentado em seis 
partes. Na segunda, explica-se o conceito de “clássico” sob o ponto 
de vista da Teoria da Literatura. Na terceira parte é feita uma análise 
sobre os julgamentos de valor literário baseados na Estética da Recep-
ção. Na sequência, observam-se a recepção e crítica à obra de Paulo 
Coelho. Esta parte é seguida pelo enredo da narrativa. Por fim, são 
elencados os elementos que constituem a obra, a fim de verificar se 
ela deve ser analisada apenas sob o ponto de vista da autoajuda, ou 
se possui elementos literários. As considerações finais apresentam 
os fatores que levam a crer que “O Alquimista” possa tornar-se um 
clássico da literatura. 

O que é um clássico?

Ao falar em clássicos da literatura, os pensamentos voltam-se 
aos grandes autores: pensa-se nos títulos que marcaram a história 
da arte, como Hamlet, Romeu e Julieta, Dom Casmurro, A Odisseia. O 
interessante é que todas essas obras são de séculos passados e, mesmo 
assim, não foram apagadas pelo tempo. Na contemporaneidade, a 
impressão que fica para quem aprecia a literatura é que não há livros 
contemporâneos que se equivalham aos clássicos. Mas, afinal, o que 
faz com que um livro seja considerado clássico?
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Em seu livro “Por que ler os clássicos”, o escritor Italo Calvino 
traz algumas propostas de definições interessantes para este debate. 
Segundo Calvino (1993, p. 9), “os clássicos são aqueles livros dos 
quais, em geral, se ouve dizer: ‘Estou relendo...’ e nunca ‘Estou len-
do...’”. Nessa perspectiva, justifica-se que um clássico não se perde 
com o tempo pois está sempre em evidência para novos e antigos 
leitores e, consequentemente, sempre tem novos significados. Um 
clássico, nessa perspectiva, é um livro do qual todos ouvem falar antes 
de ler. Estas leituras se perpetuam justamente porque “um clássico é 
um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer” 
(CALVINO, 1993, p. 11), ou seja, cada leitor poderá atribuir novas 
interpretações para o mesmo texto, ampliando seu sentido.

Nesse ínterim, observa-se que um clássico é lido, relido e perpe-
tua-se com o passar dos anos. Esses fatores fazem com que o livro, 
justamente por ser clássico, integre não somente a literatura, mas 
insira-se de modo amplo na cultura da sociedade. Assim sendo, o 
enredo da obra é passível de ser conhecido por diversas pessoas, 
mesmo aquelas que não tiveram contato com a obra. Por isso, Calvino 
afirma que “toda primeira leitura de um clássico é na realidade uma 
releitura” (1993, p. 11), pois o leitor já tem informações prévias sobre 
o enredo ou conteúdo.

Calvino também diz que os clássicos são os livros lidos de acordo 
com os conhecimentos prévios do leitor, e que deixam alguma marca 
na cultura daqueles que os leem: “Os clássicos são aqueles livros que 
chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que prece-
deram a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas 
culturas que atravessaram.” (1993, p. 11).

Uma obra literária deve culminar em debates e pensamentos 
críticos. Portanto, outra característica dos clássicos é a capacidade de 
provocar discursos críticos sobre si. Vale lembrar que o clássico não ne-
cessariamente nos ensina algo absolutamente novo; conforme Calvino:
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O clássico não necessariamente nos ensina algo que não 
sabíamos; às vezes descobrimos nele algo que sempre 
soubéramos (ou acreditávamos saber) mas desconhecíamos 
que ele o dissera primeiro (ou que de algum modo se liga 
a ele de maneira particular). E mesmo esta é uma surpresa 
que dá muita satisfação, como sempre dá a descoberta 
de uma origem, de uma relação, de uma pertinência. 
(CALVINO, 1993, p. 12).

Ainda, Calvino (1993, p. 13) afirma que um clássico é um livro 
em relação ao qual os leitores não conseguem ficar indiferentes, pois 
trata-se de obras que geram efeitos profundos em quem as lê, e, por 
esse motivo, perpetuam-se ao longo dos anos com facilidade.

A Estética da Recepção e o valor literário 

A partir dos estudos de Hans Robert Jauss sobre a Estética da 
Recepção, na década de 1960, o leitor passa a ser atuante no processo 
de constituição do valor de uma obra literária. Assim, a literatura 
se estabelece num conjunto inter-relacionado de quatro elementos: 
autor, obra, leitura e leitor. Tem-se, portanto, um texto, criado por 
um autor, datado e inscrito em um suporte com o objetivo exclusivo 
de ser lido; e um leitor, que decifra o código e, por sua capacidade 
inventiva e criadora, dá sentido ao texto e cria relações pessoais, que 
chamamos de valor. As leituras anteriores e a experiência literária 
terão influência sobre a produção de sentido. Assim,

[...] todo leitor diante de uma obra a recebe em um 
momento, uma circunstância, uma forma específica e, 
mesmo quando não tem consciência disso, o investimento 
afetivo ou intelectual que ele nela deposita está ligado a este 
objeto e a esta circunstância. Vemos, portanto que, de um 
lado, há um processo de desmaterialização que cria uma 
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categoria abstrata de valor e validade transcendentes, e que, 
de outro, há múltiplas experiências que são diretamente 
ligadas à situação do leitor. (CHARTIER, 1999, p. 70-71).

Na teoria de Jauss (1994), o valor de um texto deve ser consi-
derado pelo efeito que provoca nos leitores, em uma articulação da 
recepção do texto no decorrer da história, considerando também a 
experiência de vida do leitor. Assim, a Estética da Recepção se es-
trutura teoricamente na obra literária enquanto arte e também pela 
historicidade:

A relação entre literatura e leitor possui implicações 
tanto estéticas quanto históricas. A implicação estética 
reside no fato de já a recepção primária de uma obra 
pelo leitor encerrar uma avaliação de seu valor estético, 
pela comparação com outras obras já lidas. A implicação 
histórica manifesta-se na possibilidade de, numa cadeira 
de recepções, a compreensão dos primeiros leitores ter 
continuidade e enriquecer-se de geração em geração, 
decidindo, assim, o próprio significado histórico de uma 
obra e tornando visível sua qualidade estética (JAUSS, 
1994, p. 23). 

A obra literária tende a causar efeitos em três categorias funda-
mentais da experiência estética: produção, recepção e comunicação 
(poiesis, aisthesis e katharsis). Poiesis relaciona-se ao “prazer ante a 
obra que nós mesmos realizamos” (JAUSS, 2002, p. 100), ou seja, 
trata-se da interação entre obra e leitor, onde esse leitor, no apreço 
da obra, atualiza o seu sentido. Aisthesis “designa o prazer estético 
da percepção reconhecedora e do reconhecimento perceptivo”, é 
o efeito da obra literária sobre o leitor, onde se dá uma “recepção 
prazerosa do objeto estético [...] como uma visão renovada” (JAUSS, 
2002, p. 101). Katharsis é “aquele prazer dos afetos provocados pelo 
discurso ou pela poesia, capaz de conduzir o ouvinte e o espectador 
tanto à transformação de suas convicções quanto à liberação de sua 
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psique” (JAUSS, 2002, p. 101), ou seja, diz respeito aos efeitos provo-
cados pela experiência de leitura e aos sentimentos transformadores 
resultantes dela.

Tendo em vista que um livro só tem sentido graças a quem o lê, 
a Estética da Recepção concede ao leitor o protagonismo no proces-
so de atribuição de valor a obras literárias. Nestes pressupostos, «o 
principal elemento é o leitor, sobrepondo-se ao autor e à produção, 
que já tiveram seu auge em teorias literárias anteriores» (SAGRILO, 
2007, p. 1005). Segundo Chartier (2001, p. 127), a inclusão dos leitores 
como foco central de estudos literários é recente. 

Em suma, “a estética da recepção parte do pressuposto de que 
a arte é um fazer, uma construção e, como tal, infunde uma dada 
relação com o leitor/espectador” (MOSTAÇO, 2009). Dessa forma, 
o leitor resgata, no ato da leitura, todas as suas vivências literárias, 
estéticas e pessoais. Por esse motivo, alguns fatores, como a extensão 
da obra e a sua linguagem, são critérios que devem fazer parte das 
vivências literárias ou pessoais dos leitores para, enfim, cativá-los.

Paulo Coelho: popularidade e recepção

Figura emblemática no Brasil durante a década de 1970, Paulo 
Coelho ganhou notoriedade através de sua parceria musical com 
o cantor Raul Seixas. Na década de 1980, o autor alcança grande 
projeção na literatura. Mesmo que seu primeiro sucesso tenha sido 
“O diário de um mago”, foi com “O Alquimista” que Paulo Coelho 
ganhou reconhecimento mundial, tanto que é uma obra facilmente 
encontrada em qualquer livraria ou biblioteca do mundo. Esta obra 
específica ocupou o topo das listas de livros mais vendidos, confi-
gurando-se como bestseller, categoria de livros “legitimados por um 
grande público, porém, poucos pesquisadores e críticos literários 
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se interessam por este gênero, geralmente rotulado com juízos de 
valores negativos.” (MENEZES, 2012, p. 81). 

Entre os debates em torno da literatura brasileira contemporâ-
nea, um dos mais exigentes e controversos refere-se ao critério de 
valorização das obras literárias. Na contemporaneidade, há uma 
vasta diversidade de produção literária, tanto em fatores estruturais 
quanto estéticos, fator que exige adequação nos métodos de avaliação, 
até então responsáveis por “uma triagem entre as diferentes classes 
de leitores e as diferentes categorias de leitura” (CHARTIER, 2001, 
p. 111).

Para Menezes, a maioria dos críticos literários ainda vê, em 
obras do século passado, “os valores supremos para que um texto 
possa ser considerado como de boa qualidade.” (MENEZES, 2012, 
p. 81). Por esse motivo, textos já consagrados, como “Hamlet”, no 
qual todos os personagens são assassinados, ou “Os sofrimentos do 
jovem Werther”, cujo protagonista suicida-se, são opostos a romances 
como “O Alquimista”, vistos como “de fácil leitura e entendimento, 
que emocionam e laçam o leitor; portanto, sem qualidade literária.” 
(MENEZES, 2012, p. 81). Dessa forma, apenas as obras que se asse-
melham ao cânone podem receber o parecer positivo dos críticos, 
desconsiderando a pluralidade da literatura contemporânea. Confor-
me Azevedo, “tal episódio parece apontar para um deslizamento das 
categorias modernas de avaliação do literário, colocando a própria 
crítica em xeque, questionando-a na sua capacidade de lidar com o 
presente.” (AZEVEDO, 2011, p. 48). 

Neste ínterim, embora muito popular e sucesso de vendas, Paulo 
Coelho sofre com o parecer negativo dos críticos, principalmente por 
considerarem seus livros como literatura de massa, oposta à literatura 
culta. Mesmo que não existam fatores objetivos que comprovem a 
inferioridade da literatura de massa em relação às demais literaturas, 
Abreu (2001) afirma que os críticos e os intelectuais tendem a atribuir 
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maior valor aos livros já imortalizados como clássicos, classificando-
-os como ideais, enquanto os demais são inferiorizados: 

A delimitação implícita de um certo conjunto de textos e 
de determinados modos de ler como válidos, e o desprezo 
aos demais estão na base dos discursos que proclamam a 
inexistência ou a precariedade da leitura no Brasil. É leitor 
apenas aquele que lê os livros certos, os livros positivamente 
avaliados pela escola, pela universidade, pelos grandes 
jornais, por uma certa tradição de crítica literária, ainda 
que os critérios de avaliação, poucas vezes explicitados, 
estejam vinculados a noções particulares de valor estético, 
de cidadania, de conhecimento. Todos os demais escritos – 
mesmo que materialmente idênticos aos livros certos – são 
não-livros. Da mesma forma, aqueles que os lêem – embora 
leiam – são não-leitores, pois lêem Sabrina, lêem Paulo 
Coelho, lêem literatura popular. (ABREU, 2001, p. 154, 
grifos da autora).

Conforme Abreu, as críticas, favoráveis ou não, sempre carregam 
consigo um juízo de valor pessoal de quem lê. Isso ocorre porque a 
leitura do texto literário pode causar diferentes efeitos nos leitores. 
Enquanto alguns aprovam a obra e identificam-se com personagens 
e acontecimentos, outros tendem a reprová-la. Isso significa que o 
“horizonte de expectativas varia de leitor para leitor. Uns têm mais 
experiências literárias que outros e esse fator distingue os leitores 
entre si pela maturidade.” (SAGRILO, 2007, p. 1005).  

Segundo Harold Bloom, “[...] a crítica literária, como uma arte, 
sempre foi e sempre será um fenômeno elitista” (BLOOM, 1995, p. 
24). Para o autor, os críticos tendem a crer que são os únicos capazes 
de atribuir valor de maneira legítima para as obras literárias, descon-
siderando totalmente o papel do leitor.  Assim, a qualidade de um 
livro seria inerente a ele, de forma que críticos e bons leitores reco-
nhecem-na, enquanto leitores fracos nada veem. Sob esta perspectiva, 
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a obra de Paulo Coelho “foi acusada de não apresentar qualidade 
literária, de ser fruto de um escritor cuja atuação se resumiria à de 
um recordista de literatura de massa, tida como sinônimo de subli-
teratura.” (OLIVEIRA, 2013, p. 38).

Percebe-se que, novamente, há tentativa de reduzir o valor da 
literatura de massa, desta vez caracterizando-a como “subliteratura”. 
Estes julgamentos são feitos baseados em seu aspecto popular. Os 
críticos tendem a não considerá-la como leitura ideal devido à sim-
plicidade da forma e da linguagem empregada nas obras. Segundo 
Menezes, a literatura de massa possui aspectos estruturais e estéticos 
específicos, como: 

focalização em enredos que correspondem ou representam a 
experiência de vida do leitor, minimiza aspectos estilísticos, 
usa linguagem clara e cotidiana, e arranjos gramaticais mais 
simples, além de períodos curtos, a linearidade do tempo 
(começo, meio e fim) e o esperado final feliz. (MENEZES, 
2012, p. 81).

Esses aspectos, que têm o objetivo de simplificar a escrita e faci-
litar a leitura, podem ser considerados uma estratégia para prender a 
atenção do leitor e cativá-lo, fazendo com que desenvolva o sentimen-
to de pertença pelo que lê. Paulo Coelho fez com que as repetições 
de cenas, sempre com variações, como, no caso de “O Alquimista”, 
as aventuras de Santiago, as paixões e o fato de o tesouro estar onde 
começou sua jornada, se tornassem uma espécie de “alegoria da exis-
tência”: a vida humana é monótona e, por vezes, repetitiva; motivo 
que faz o leitor identificar-se com o texto.

Paulo Coelho não é o único autor contemporâneo ao seu tem-
po que sofre críticas pelo que escreve. Conforme Marisa Lajolo, se 
Shakespeare fosse avaliado por um professor de literatura ou crítico 
literário do século XVI, provavelmente teria suas obras classificadas 
como subliteratura: 
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Saiba, por exemplo, que um professor de literatura 
inglesa contemporâneo de Shakespeare (1564-1616) 
ficaria espantado se lhe dissessem que Shakespeare era 
literatura. – Impossible! Never! Aquele sujeitinho que 
escreve peças cheias de bêbados e desordeiros, e que é 
aplaudido por plateias fedidas e barulhentas? Alguém hoje 
duvida que Shakespeare seja literatura com ele maiúsculo 
e tudo? Aprenda então o vivíssimo leitor que ser ou não 
ser literatura é assunto que se altera ao longo do tempo e 
desperta paixões! (LAJOLO, 2001, p. 13).

Mesmo com tantas críticas, “O Alquimista” já registra mais de 
135 milhões de cópias vendidas, sendo o livro de literatura brasilei-
ra mais vendido da história. Já há tradução da obra em 69 idiomas, 
tornando Paulo Coelho o autor de língua portuguesa mais traduzido 
do mundo, conforme dados apurados no site G13. Assim, pode-se 
observar que a perpetuação de uma obra vai muito além das críticas à 
sua qualidade, afinal, esse parâmetro pode ser falho, tendo em vista o 
caráter subjetivo que carrega, uma vez que a determinação da beleza 
ou não do texto cabe ao julgamento individual do leitor, que carrega 
valores próprios de sua experiência de vida, os quais influenciam 
diretamente na forma como a leitura do romance em questão será 
feita naquele momento. Nesse sentido, “é ingênuo imaginar que os 
juízos de valor, como operadores distintivos, não estejam sujeitos ao 
debate e à controvérsia.” (GINZBURG, 2008, p. 101). 

Michel de Certeau (1994) assegura a importância do papel do 
leitor para a compreensão e perpetuação de uma obra literária, ao 
dizer que um livro só tem sentido graças a quem o lê:

[...] o texto só tem sentido graças a seus leitores; muda com 
eles; ordena-se conforme códigos de percepção que lhe 

3 Fonte: http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2010/08/o-alquimista-de-paulo-coelho-
foi-traduzido-para-aimara-e-quichua.html. Acesso em: 08 fev. 2020.

http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2010/08/o-alquimista-de-paulo-coelho-foi-traduzido-para-aimara-e-quichua.html
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2010/08/o-alquimista-de-paulo-coelho-foi-traduzido-para-aimara-e-quichua.html


248

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v.11 • n.21 • p. 236 - 258 • jan./jun. 2020

escapam. Torna-se texto somente na relação à exterioridade 
do leitor, por um jogo de implicações e de astúcias entre 
duas espécies de ‘expectativa’ combinadas: a que organiza 
um espaço legível (uma literariedade) e a que organiza uma 
démarche necessária para a efetuação da obra (uma leitura). 
(CERTEAU, 1994, p. 266, grifos do autor). 

Nessa perspectiva, o parecer negativo dos críticos literários im-
porta pouco, pois são os leitores que conferem credibilidade à obra 
de Paulo Coelho. Muitos desses críticos, inclusive, atribuem o sucesso 
do romance por defini-lo como autoajuda, pois, segundo eles, a obra 
oferece soluções fáceis para os problemas da vida. Muitas bibliotecas 
e livrarias classificam-no como autoajuda, ou em categorias “esotéri-
cas/espirituais”. No entanto, os aspectos que serão analisados neste 
trabalho conferem-no caráter literário, sendo possível considerá-lo 
sob o ponto de vista da auto-ajuda quando analisado sob a perspec-
tiva dos efeitos que causa nos leitores, mas não deve ficar restrito a 
esta classificação. 

Algumas considerações sobre “O Alquimista”

O romance narra a trajetória de Santiago, um pastor de ovelhas 
de Andaluzia que, ao dormir numa sacristia abandonada, sonha 
várias vezes com ouro enterrado no Egito. Acostumado com a mo-
notonia da vida de pastor, Santiago fica indeciso sobre continuar 
como está ou abandonar tudo que conquistou para seguir seu sonho. 
Ele decide vender suas ovelhas e viajar para o Egito. No caminho, 
encontra um rei, uma cigana, um inglês, um mercador de cristais e 
o alquimista que dá título à obra. Este último lhe fornecerá ensina-
mentos que culminarão na evolução pessoal e compreensão da vida. 
Mesmo com várias situações inesperadas e contrárias ao sucesso de 
Santiago, ele não desistirá. Por fim, Santiago descobrirá que o ouro 
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sempre esteve muito perto: enterrado na sacristia em que ele dormira 
com suas ovelhas no início da narrativa, em Andaluzia.

O romance é narrado em terceira pessoa por um narrador onis-
ciente e as cenas ocorrem de forma linear. A linguagem é simples. 

Durante a narrativa, são apresentados vinte e cinco personagens. 
Destes, apenas três possuem nomes próprios: Santiago, Melquisedec e 
Fátima. Contudo, não é possível considerar que, por possuírem nomes 
próprios, tenham maior protagonismo que os demais personagens. 
Seus nomes, inclusive, não serão tão usuais ao longo da narrativa, 
uma vez que Santiago, por exemplo, será chamado pelo narrador de 
“rapaz” (422 vezes) e “pastor” (25 vezes) - muito mais do que por 
seu nome próprio (apenas duas vezes). A maioria dos personagens 
será nomeada de acordo com suas funções, como o “Mercador de 
Cristais”, o “Cameleiro” e o próprio “Alquimista”. Outros, ainda, 
serão tratados de acordo com sua nacionalidade, como o “Inglês” e o 
“Europeu”. Há, inclusive, a personificação de elementos da natureza 
enquanto personagens, como o “Siroco” (vento) e o “Sol”.

Embora não recorrente, a metalinguagem está presente no romance 
no momento em que o próprio narrador dá uma pista sobre o motivo 
pelo qual a maioria dos personagens não possui nome, ao referir-se a 
Santiago na seguinte passagem: “Se escrevesse [...] ia querer que os lei-
tores não tivessem que ficar decorando nomes” (COELHO, 2012, p. 33).

A obra também apresenta intertextualidade em diversos mo-
mentos, a começar pelos nomes dos três personagens que receberam 
nomes próprios: na Bíblia, Melquisedec é um personagem sem des-
cendência nem ascendência que aparece repentinamente para ajudar 
Abraão, muito similar ao rei que ajuda Santiago; Fátima é mencionada 
no Alcorão como a primeira filha de Maomé; e Santiago, que teve 
seu nome inspirado na imagem de Santiago Matamouros, homem 
que lutou na guerra contra os mouros pela reconquista do território 
da Península-Ibérica. (COELHO, 2012, p. 47).



250

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v.11 • n.21 • p. 236 - 258 • jan./jun. 2020

Ao longo da narrativa há menções à Bíblia e ao Alcorão; à Tábua 
da Esmeralda, texto escrito por Hermes Trismegisto que deu origem 
à Alquimia; e ao livro de contos “As Mil e Uma Noites”, que contém 
contos populares originários do Oriente Médio e do sul da Ásia. Esse 
último inclui o conto “História dos dois que sonharam”, que narra 
a história de um rapaz que sonha com ouro enterrado em um local 
distante e parte para encontrá-lo. Tem-se ciência de que “O Alqui-
mista” foi inspirado neste conto, de apenas uma página. Contudo, 
Paulo Coelho transformou este breve relato em uma trajetória de 
superação repleta de simbolismos e intertextualidade, que transcende 
a literatura brasileira e integra a literatura universal.

Aspectos literários do romance

No início da narrativa, Santiago decide passar a noite com seu 
rebanho numa igreja abandonada. “O teto tinha despencado há 
muito tempo, e um enorme sicômoro havia crescido no local que 
antes abrigava a sacristia” (COELHO, 2012, p. 13). Neste ambiente, 
ele tem um sonho repetido com um tesouro enterrado no deserto. 
Não por acaso, na passagem bíblica Lucas 19:1, o jovem Zaqueu corta 
sicômoros ao meio, pois cortá-los ajuda no amadurecimento do fruto, 
que ocorre de dentro para fora. Na simbologia bíblica, o sicômoro 
é sinal de redenção, ou seja, muitas vezes é preciso passar por uma 
experiência difícil para amadurecer e evoluir. Este é o primeiro sinal 
dado pelo narrador de que Santiago passará por diversas provações e 
reveses ao longo do romance, com o objetivo de que ele, assim como 
os sicômoros, evolua de dentro para fora.

No decorrer da narrativa, Santiago conhece o rei Melquisedec, 
que, após alguns conselhos, o impulsiona a partir em busca de seu 
sonho. O rei define o sonho como “Lenda Pessoal” e, sobre ela, diz que
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Todas as pessoas, no começo da juventude, sabem qual é 
sua Lenda Pessoal.

‘Nesta altura da vida, tudo é claro, tudo é possível, e elas não 
têm medo de sonhar e desejar tudo aquilo que gostariam 
de ver e fazer em suas vidas. Entretanto, à medida em 
que o tempo vai passando, uma misteriosa força começa a 
tentar provar que é impossível realizar a Lenda Pessoal.’ 
(COELHO, 2012, p. 38).

A “força misteriosa” mencionada pelo rei pode ser considerada 
a monotonia da vida. Sabe-se que a família de Santiago queria que 
ele fosse padre, mas, devido ao seu grande desejo de viajar, ele acaba 
tornando-se pastor de ovelhas, função que lhe permite conhecer di-
ferentes lugares e pessoas. No dia em que Santiago conta sua escolha 
à família, o pai dá-lhe algumas moedas de ouro para que ele compre 
suas ovelhas e o abençoa. Após, o narrador diz que, naquele momento, 
Santiago leu, nos olhos do pai, “a vontade de correr o mundo. Uma 
vontade que ainda vivia, apesar das dezenas de anos que ele a tentou 
sepultar com água, comida, e o mesmo lugar para dormir toda noite.” 
(COELHO, 2012, p. 26). Assim, é perceptível que o pai também tinha 
uma Lenda Pessoal, que fora abandonada com o passar dos anos em 
virtude da monotonia e das necessidades básicas da vida adulta.

Ainda em tempo de seguir sua Lenda Pessoal, Santiago vende 
suas ovelhas e parte em busca de seu tesouro. Dando início à jornada, 
ele viaja para Tânger, na África. Lá, conhece um rapaz que furta todo 
o dinheiro que ele havia conseguido com a venda das ovelhas, mas

Ao invés de sentir-se triste, ficou feliz. Não tinha mais 
que seguir em busca de água e comida; podia seguir em 
busca de um tesouro. Não tinha um centavo no bolso, mas 
tinha fé na vida. Havia escolhido, na noite anterior, ser um 
aventureiro igual aos personagens dos livros que costumava 
ler. (COELHO, 2012, p. 57).
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Nas duas cenas mencionadas – a insistência do rei para perse-
guir o sonho, e a persistência do rapaz, mesmo furtado –, o enredo 
estimula o personagem através de um otimismo extremo. Ao avaliar 
os motivos pelos quais os leitores têm apreço por obras que não per-
tencem ao cânone e que não estão nas listas de estudos universitários, 
Ginzburg diz que 

um desses fatores, em termos de psicologia social, pode ser a 
busca de elementos afirmativos, em suma, de um otimismo 
dotado de solidez moral, capaz de apontar para a superação 
individual de dificuldades. (GINZBURG, 2008, p. 100).

Paulo Coelho utiliza-se desta estratégia ao fazer com que Santia-
go não se frustre ao perder tudo. Pelo contrário: por saber que existem 
sinais, o rapaz atenta-se para percebê-los e, assim, descobrir o que 
fazer. Através de sua persistência, ele é incentivado a dar a volta por 
cima e não desistir, o que funciona como um aspecto motivacional 
tanto para o personagem quanto para o leitor. 

Com o intuito de recuperar o dinheiro para comprar ovelhas 
novamente, Santiago arruma um emprego na loja do Mercador de 
Cristais. Este personagem age como antítese de Santiago, pois ele tem 
um sonho – ir a Meca – e jamais o realiza, porque pensa que o fato de 
ter um sonho para realizar é o que dá sentido à vida, enquanto que, 
para Santiago, realizar seu sonho é o objetivo central da existência. 
Após um ano de trabalho, no qual fez a loja de cristais tornar-se um 
sucesso, Santiago anuncia sua volta para Tarifa, onde voltará a ser 
pastor, e sugere que o Mercador vá a Meca. O mercador diz ter or-
gulho do rapaz: “você trouxe alma para a minha loja de cristais. Mas 
sabe que eu não vou à Meca. Como sabe que não voltará a comprar 
ovelhas” (COELHO, 2012, p. 74). Este trecho é justificado pelo termo 
“Maktub”, interpretado como “o futuro está escrito”, ou seja, Santiago 
precisava passar por dificuldades que culminaram em aprendizados 
para sua evolução.
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Santiago decide ir ao deserto. Quando inicia sua jornada pelo 
Saara, encontra um Inglês que estuda alquimia. Os dois se parecem 
em muitos aspectos: ambos perseguem suas “lendas pessoais” e 
descobriram as ideias da alquimia. Há, porém, alguns fatores que os 
diferenciam e fazem com que o Alquimista prefira Santiago ao Inglês 
como discípulo, descrevendo que este último precisa “encontrar 
outras coisas antes de me encontrar” (COELHO, 2012, p. 126). Na 
caravana, o Inglês demonstra estar ali unicamente para encontrar o 
Alquimista e conhecer seus segredos da vida eterna e da transfor-
mação de metal em ouro. Em certo momento, o Inglês “não queria 
conversar agora. Precisava recordar tudo que havia aprendido em 
dez anos, pois o Alquimista deveria submetê-lo a alguma espécie 
de prova” (COELHO, 2012, p. 80), como se a aprovação fosse mais 
importante que o aprendizado. Ao contrário de Santiago, que queria 
realizar um sonho, o Inglês agia com ganância e buscava no enrique-
cimento e na eternidade sua autorrealização.  

Mais tarde, ocorre uma guerra entre clãs no deserto. Para San-
tiago, este episódio representa uma bênção, pois possibilitou que ele 
ficasse perto de Fátima, mulher por quem rapidamente se apaixona no 
deserto. É válido ressaltar que, no Alcorão, Fátima é o nome da filha 
de Maomé que se casa com Zainab Ali, após o homem retornar da 
guerra. No romance, a personagem despede-se de Santiago dizendo 
que “se eu for parte de sua Lenda, você voltará um dia” (COELHO, 
2012, p. 110), estabelecendo uma relação intertextual com o texto 
religioso e dando a entender que Santiago retornará, caso conquiste 
seu objetivo. 

Depois de algumas aventuras, o rapaz encontra o Alquimista que, 
após alguns testes, diz que ele está pronto para partir sozinho às pirâmi-
des. Lá, Santiago descobre, pelas palavras de um homem que também 
sonhou, mas se negou a ir atrás desse sonho, que o tesouro não estava 
enterrado nas pirâmides. O tesouro estava na Espanha, na mesma 
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igreja abandonada onde Santiago tivera o sonho repetido, enterrado 
junto às raízes de uma árvore. Santiago teve que ir tão longe e viver 
uma jornada repleta de experiências e simbolismos para descobrir que 
o tesouro estava em sua própria terra e, muito provavelmente, dentro 
de si mesmo, como o sicômoro que amadurece de dentro para fora.

“O Alquimista” trata, portanto, de um pastor que viaja pelo de-
serto numa caravana, vivencia diversas experiências e encontra muitos 
personagens, alguns deles, inclusive, “extraordinários”. Embora o 
mundo que a narrativa descreve seja tão diferente da vida contempo-
rânea no ocidente, a forma e o conteúdo fazem com que os leitores se 
identifiquem facilmente com a obra.  As aventuras de Santiago, seus 
amores e o fato de o tesouro estar onde começou sua jornada são alguns 
fatores que retratam a cotidianidade da vida. Dessa forma, Paulo Coe-
lho conseguiu representar, através da literatura, uma alegoria da vida.

A narrativa não indica com clareza em que época ocorrem os 
acontecimentos do livro. Sem retratar um período de tempo, “O Al-
quimista” contém um elemento essencial para projetar-se como um 
clássico: a atemporalidade. O livro pode ser lido em qualquer lugar 
do mundo, em qualquer tempo, e, independente do conhecimento de 
mundo e das experiências anteriores do leitor, ele pode identificar-se 
com a obra. A falta de nomes próprios também é um fator importante: 
Santiago, por exemplo, é chamado apenas de “o rapaz” do início ao 
fim do romance para que qualquer um possa identificar-se com ele 
mais facilmente.

O enredo da obra conduz as personagens e procura estimular os 
leitores a não desistirem de seus sonhos, provocando nestes os mais 
variados efeitos, em especial sentimentos bons, como alegria, expecta-
tiva e alívio. Por provocar estes sentimentos, alguns críticos literários 
consideram que “O Alquimista” classifique-se como autoajuda. No 
entanto, através desta análise, constatou-se que o enredo da obra é 
ficcionalizado, pois a evolução espiritual de Santiago dá-se através da 
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troca de conhecimentos e experiências com as personagens Fátima, 
o rei Melquisedec, o Alquimista e com o Mercador de Cristais. Isso 
significa que trata-se de um texto literário, uma vez que “inscreve-
-se na categoria de texto literário todo escrito que exprimir ficção, 
ou imaginação” (MOISÉS, 2007, p. 14).  O romance também possui 
intertextualidade e é narrado em terceira pessoa por um narrador 
onisciente, o que significa que o texto é “composto de metáforas, é 
ambíguo por natureza, ou seja, guarda uma multiplicidade de senti-
dos.” (MOISÉS, 2007, p. 24). Esses aspectos conferem literariedade à 
obra e, portanto, não há fatores objetivos que permitam considerá-la 
inferior a qualquer outro clássico da literatura.

Percebe-se que, nesta obra, o leitor não é um sujeito passivo 
que segue o enredo. Ele age sobre o romance através da leitura e 
essa ação dá valor ao texto, concretizando a interação entre autor e 
leitor. Há, na interatividade entre as experiências do leitor e o en-
redo ficcionalizado, uma contribuição mútua: o leitor interpreta os 
simbolismos da obra e concede-a valor, enquanto a obra proporciona 
efeitos leves, para tranquilizar sua vida. Portanto, o que se pretende 
aqui é apresentar o leitor como o grande responsável pelo sucesso 
deste livro em virtude de que, se há consumo, há identificação; e a 
identificação pressupõe julgamentos de valores positivos. Sendo o 
valor chave fundamental para se pensar a permanência de uma obra 
ao longo do tempo, pode-se sugerir que o julgamento positivo dos 
leitores seja uma grande condição para que “O Alquimista” trans-
forme-se em um clássico da literatura brasileira. 

Considerações finais

Constatou-se que a falta de nomes próprios nos personagens 
faz os leitores se identificarem facilmente com a obra, tendo em vista 
que os substantivos usados para se referir às personagens, como “jo-
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vem”, “mercador” e “inglês” podem associar-se a qualquer pessoa. 
A linguagem simples e repleta de repetições também contribui com 
esse fator, ao mesmo tempo em que prende a atenção do leitor e o 
faz ter julgamentos de valores positivos sobre a obra.

O conteúdo do romance, através de relações intertextuais com 
a Bíblia, o Alcorão e a Tábua da Esmeralda, conduz as personagens 
e procura estimular os leitores a não desistirem de seus sonhos, 
provocando nestes os mais variados efeitos, em especial sentimentos 
bons, como alegria, expectativa e alívio. Esses efeitos contrariam os 
efeitos comumente causados pelos livros pertencentes ao “cânone 
literário”, como Hamlet, que causa efeitos relativos à angústia, ou 
Dom Casmurro, que causa efeitos relativos à raiva. Por esse motivo, 
“O Alquimista” é visto como um livro de autoajuda, o que o torna, 
aos olhos dos críticos literários, uma obra “menor” em relação aos 
demais clássicos, do ponto de vista literário.

“O Alquimista” já integra a cultura de diversas sociedades do 
mundo, inclusive a brasileira, de forma que todos conhecem a obra, 
mesmo que não a tenham lido. Trata-se de uma obra que, por seu 
conteúdo universal, sempre poderá ser lida e relida independente 
da cultura ou do momento histórico, mostrando-se atemporal. A 
simplicidade da forma e do conteúdo permite que qualquer um esteja 
apto à sua leitura e sinta os mais variados efeitos que ela pode pro-
porcionar. O narrador onisciente permite que os leitores interpretem 
os simbolismos de maneiras diversas e, portanto, é um romance que 
se reinventa a cada nova leitura.

Verificou-se, portanto, que “O Alquimista”, de Paulo Coelho, é 
um romance repleto de superações e simbolismos que, pela reper-
cussão e pelos elementos analisados nesta pesquisa, transcende a 
literatura brasileira, de modo a poder sugerir que a obra já integra a 
literatura universal e se encaminha para tornar-se um clássico.
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Resumo: O presente artigo vislumbra as tessituras epistemológicas 
fronteiriças na perspectiva de qualificar, por entre os vieses descoloniais, 
a imagética figura do bugre. Logo (des)pensar a estética posta, ou seja, as 
cartesianas tensões eurocêntricas temos como passível-epistêmico modus 
operandi outro, para que o bugre – homem-fronteira – sul-mato-grossense/
brasiguaio seja (re)teorizado pela crítica biográfica fronteiriça. Atravessado 
por conceptualizações não modernas, mudamos o ancorar crítico-cultural 
para – nos ensejos fronteiriços – repensarmos a estética bugresca assumindo, 
portanto, contemporânea visada crítico-decolonial para que esse transeunte 
da fronteira não seja percebido, único e exclusivamente, como peça neutra 
da fronteira, mas, sobretudo, como protagonista no fronteira do Brasil 
com o Paraguai. Para essas tomadas crítico-discutíveis, desdobraremos 
esta discussão circundada pelos autores-críticos: Walter Mignolo, Zulma 
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Palermo, Jacque Derrida, Marcos Antônio Bessa-Oliveira, Maria Paula 
Meneses, Boaventura de Souza Santos e outros críticos literários. Pelas 
minhas experivivências brasiguaias buscamos abrir o arquivo-crítico-
epistemológico para entrever a condição bugresca nos vários loci da bi-
fronteira-sul do Brasil com o Paraguai.  

Palavras-chave: Bugre; Estética bugresca; Brasil e Paraguai; Fronteira; 
Experivivências. 

Resúmen: Este artículo analiza los ejes epistemológicos en la perspectiva 
de calificar, entre los sesgos decoloniales, la imagen del bugre. Para se (des)
pensar en la estética puesta, es decir, las tensiones eurocéntricas cartesianas 
que tenemos como un posible modus operandi otro epistémico, de modo que 
el bugre - hombre-frontera - sul-mato-grossense/brasiguaio es (re)teorizado 
por la crítica biográfica fronteriza. Atravesados   por conceptualizaciones 
no modernas, cambiamos el anclaje crítico-cultural con el fin de, en 
oportunidades fronterizas, repensar la estética bugresca, asumiendo, por 
lo tanto, un objetivo crítico-descolonial contemporáneo para que este 
transeúnte fronterizo no sea percibido, única y exclusivamente, como 
una parte neutral de la frontera, pero, sobre todo, como protagonista en 
la frontera entre Brasil y Paraguay. Para este camino de debate crítico, 
desarrollaremos esta discusión rodeados de los autores críticos: Walter 
Mignolo, Zulma Palermo, Jacques Derrida, Marcos Antônio Bessa-Oliveira, 
Maria Paula Meneses, Boaventura de Souza Santos y otros críticos literarios. 
A través de mis experivivências brasileñas, buscamos abrir el archivo crítico-
epistemológico para vislumbrar la condición de bugresca en los diversos 
lugares de la frontera del sur del Brasil con Paraguay.

Palabras clave: Bugre; Estética bugresca; Brasil y Paraguay; Frontera; 
Experivivências. 

O lócus geoistórico cultural fronteiriço de onde penso, 
trabalho e escrevo, ou seja, a fronteira-Sul que compreende 
os países Brasil (mais precisamente o estado de Mato Grosso 
do Sul), Paraguai e Bolívia, se, por um lado, marca e situa 
meu bios no contexto cultural brasileiro, por outro lado, 
permite a inserção e a delimitação de meu lócus como 
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condição sine qua non para as reflexões críticas que proponho 
a partir desse lugar fronteiriço (NOLASCO, 2015, p. 58-59).

“Bordes” nombran ambos lados de la frontera y serán 
en el siglo XXI lo que eran las “fronteras” en el siglo XIX 
(MIGNOLO, 2009, p. 01).  

Esta es una ruptura epistemológica particular si se trata 
de comprenderla en el marco de los cambios de epistemes 
o de paradigmas. Se trata más bien de un desvío*, en el 
sentido que tienen los signos callejeros que indican que no se 
puede seguir por la calle principal y es necesario desviarse. 
Ese desvío, entiendo, se retoma hoy en el proyecto del 
paradigma transicional y en el paradigma otro, articulado 
en la colonialidad y la diferencia colonial, del que estoy 
hablando (MIGNOLO. 2003, p. 51.)

Trata-se do que passo a denominar de (bios=vida + 
lócus=lugar) biolócus. Por essa conceituação compreendo, 
então, a importância de se levar em conta numa reflexão 
crítica de base fronteiriça tanto o que é da ordem do bios 
(quer seja do “objeto” em estudo, quanto do sujeito crítico 
envolvido na ação), quanto da ordem do lócus (o lugar a 
partir de onde tal reflexão é proposta). Nessa direção, pensar 
a partir da fronteira-Sul faz, sim, toda a diferença colonial 
(NOLASCO, 2015, p. 59).

Em introito epistemológico enuncio – como latino-americano 
– concatenado às epígrafes acima, delineando as minhas experivi-
vências (BESSA-OLIVEIRA, 2018, p. 80) na fronteira do Brasil com o 
Paraguai onde tenho reaberto meus arquivos-epistemológicos para 
(des)pensar ao modus operandi crítico-sinestésico, ou seja, vislumbrar 
a criticidade da estética outra. Nasci em Campo Grande no Estado de 
Mato Grosso do Sul (NOLASCO, 2017, p. 72), espaço ao qual enuncio 
minhas experivivências. Ter crescido parte da vida na fazenda, em 
Camapuã, Município sito no interior desse mesmo estado predito e, 
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também, na fronteira do Brasil com o Paraguai, fez com que minha 
identidade de homem-fronteira viesse a lume do que tenho discer-
nido nos últimos anos. 

Ao viver, pensar e escrever desse estado de nomenclatura su-
gestiva – epistemologicamente – o Sul (MENESES; SANTOS, 2010) 
que habito é o mesmo que me serve para ancorar minha criticidade 
quando pelo gentílico que me encobre, o vocábulo Sul vem para 
demonstrar como realmente, vivo, sinto e percebo esse lócus outro: 
sul-mato-grossense, pois, antes de ser, Sul já sou. Assim e por isso 
mesmo, demonstro que minha opção (PALERMO, 2008, p. 2043) de 
vida é sim saber da existência do Norte, porém saber que o Sul é o 
meu ponto de partida e, sobretudo, morada-enunciativa. Viver no 
Sul e dele pensar trata-se de uma opção, logo, essa a mim concerne 
ao conceito decolonial.

Nesses meandros em que discuto o entrecruzar das minhas 
experivivências sul-mato-grossenses, logo, latino-americanas, anco-
rar-me-ei na crítica biográfica fronteiriça nos subsequentes críticos e 
suas respectivas conceituações: habitar os dois lados da la fronteira 
(MIGNOLO, 2009), uma violência invisível (PALERMO, 2010), para-
digma outro (MIGNOLO, 2003), revisando fragmentos dos arquivos 
(PALERMO, 2008) e a ideia de América Latina (MIGNOLO, 2005). 
À guisa dessas premissas as quais endossam e amplificam minha 
criticidade latina, envergo-me ao plano amoderno, ou seja, (des)
penso a estética da minha fronteira-Sul para incutir a experivivência 
teorizada que faço a partir do meu lócus enunciativo do viver entre-
-fronteiras-brasiguaias que molduraram minha infância, compondo 
em mim, calos e cicatrizes edificantes quando me refiro à perspectiva 
intercultural do papel de transeunte que lá tive/tenho.

A minha crítica biográfica fronteiriça sendo essa: bios+lócus+Bra-
sil+Paraguai – passa pelo transladado pôr do sol dos loci sulistas. 
Digo isso porque (des)pensar a estética da minha fronteira latina é 
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perceber que o povo brasiguaio possui – nesses entre-lugares fron-
teiriços -  uma característica andarilho-sanguinolenta. Ao passo que 
(des)abro esses meus arquivos percebo que a cultura fronteiriça está 
imbricada – e por mim assim fora percebida – quando por vezes me 
debrucei sobre esse cenário pluricultural onde o tereré (bebida típica 
entre os dois países) cumpria seu papel (des)britanizado para reunir e 
aliançar o povo desse/daquele lugar, povo que se deve alcunhar como 
homens-fronteira, como meu caso de residência fronteiriça,  logo, 
habitar esse espaço territorial e epistemológico, proposita perceber 
essa verve crítico-sinestésica da experiência do lócus:

Las teorías de los bordes (es decir que “describen y 
representan” las experiencias de los bordes, aunque el 
enunciante no habita el borde sino el territorio, y desde el 
promontorio mira hacia baja, las víctimas en los bordes) y 
la no- occidental (es decir las teorías que surgen del habitar 
el borde, de la experiencia del borde, desde donde se mira 
la arrogancia del enunciante que en el territorio “nos” mira, 
a veces con lástima y a veces con sentimiento de culpa) 
radical son difíciles de reconciliar. (MIGNOLO, 2009, p. 08)

O sentimento é um dos basilares eixos discutíveis para se quali-
ficar a crítica (PALERMO, 2008, p. 220) do enunciador que ao expe-
rienciar os invólucros matizados da estética fronteiriça, precisa (des)
pensar suas sensibilidades para aquele lócus, contrapor uma visada 
limítrofe-geográfica, posto que a crítica biográfica fronteiriça possui 
como moldura-espaço para o experienciar do homem-fronteira cujo 
centro plausível para essa perspectiva está incutido na face crítico-si-
nestésica que aprecia. Como homem-fronteira, residi no eixo-sul do 
estado de Mato Grosso do Sul, municipalizado estive em Aral Moreira 
(MS) por 7 anos, no distrito de Vila Marques, vilarejo fronteiriço, 
bastante próximo ao Paraguai. Ali, as condições latifundiárias eram/
são edificantes à progressão do distrito, mas claro, a mim aqui cabe 
dizer o que senti e experi(vi)vi no período que lá residi com a família. 
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A questão brasiguaia é/era o maior decorativo da cidade. Os passeios 
nas fazendas, sítios e outros embarrados locais deram a mim esse 
modus operandi que me faz hoje sensibilizar a estética do que enuncio:

Em 1986, o município de Aral Moreira/Brasil já possuía 
em sua jurisdição os distritos de Rio Verde do Sul e Vila 
Marques, com área total de aproximadamente 1.851 km. 
É interessante destacar que, na época, o distrito de Vila 
Marques já contava com a “Associação Comunitária de 
Vila Marques - ASSOVIMA”, localizada na Rua Manoel 
Ramos, número 252. De fato, a Associação entre produtores 
rurais de Vila Marques gerou grande visibilidade no setor 
Agropecuário, automaticamente, contribuindo para o 
desenvolvimento do município de Aral Moreira/Brasil. 
(BARBOSA, 2015, p. 64)

Essa era a rotineira informação que escutava sempre meu pai 
comentando/contando à minha mãe logo que chegamos ao distrito 
(Vila Marques MS) no ano de 2000. Na região, até os dias que nos 
brindam, tenho parentes e muitos amigos ao qual mantenho contato 
até os dias de hoje. Essa aliança mantém em mim a fronteira dos 
meus arquivos-vivos por também sempre transitar por lá na casa de 
tios, amigos e padrinhos. Esse cenário bucólico e pastoril – ao toque 
estético-árcade – fez com eu me desligasse das ativas experiências 
que possuía da capital do estado (Campo Grande-MS). Rapidamente 
a cultura brasiguaia trazia por detrás de aquele pôr do sol da fron-
teira-Sul, meu horizonte-eterno-epistemológico. Ora no Brasil, ora 
no Paraguai, pude experienciar o Habitar los dos lados de la frontera 
vislumbrado por Walter Mignolo e teorizado aqui por mim, sobre-
tudo, pelo meu biolócus sul-mato-grossense ao toque do pôr do sol 
sulista que até hoje me aquece.

Por essa criticidade fronteiriça, valoro e digo o quão é urgente/
emergente a necessidade de uma criticidade outra acerca da colo-
nialidade do conhecimento e a colonialidade do ser (MIGNOLO, 



266

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v.11 • n.21 • p. 260 - 276 • jan./jun. 2020

2009, p. 18) para que a descolonização da fronteira seja posta ao 
subjetivar necessário, ou seja, dizer não o que se pretende dizer, 
mas sentir, apreciar para depois locucionar, aqui temos os trâmites 
básicos da crítica biográfica fronteiriça (NOLASCO, 2017, p. 59) que 
muito me apraz edificá-la para contrapô-la aos rascunhos normati-
vo-eurocêntricos.  Nessa borda-fronteiriça brasiguaia que sobre(vi)
vi, pude notabilizar o brasileiro que arriscava o portunhol, bem como 
o paraguaio também. Ali pude vislumbrar a mestiçagem outra, digo 
a fronteiriça maneira – dialético-comportamental – que me deu a 
identidade crítico-epistemológica donde perfilo minha enunciação 
para gozar desses predicados que envolvem até por detrás do pôr 
do sol sul-brasiguaio.

Ao (des)pensar a fronteira conceituada-pela-modernidade 
consigo encontrar a busca pela superação dos limites entre culturas 
(PALERMO, 2008, p. 237) biográfico-interpretativas, (des)vendo en-
tão, por uma tomada de opção, sobretudo, por uma desobediência 
epistêmica que a grotesca nomenclatura alcunhada aos indígenas 
– pejorativamente – pode hoje, por mim, brasileiro, sul-mato-gros-
sense, genuíno latino-americano ser compreendido como uma peça 
partícipe-necessária no lócus fronteiriço como parte componente-
-verídica da beleza literocultural-Sul. Nos incipientes registros do 
segundo-milênio-cristão, aproximadamente em 1100 d. C., o vocábulo 
“bugre” aparecia como depreciativa forma de se subjugar o indígena, 
ou aquele visto e percebido como não cristão:

De este modo, el conocimiento propio entra a formar parte 
de una forma de conocer en la que se entrecruzan muchas 
otras, forma que no se reduce en estos días a una pulsión 
utópica del deseo sino que se concreta en muchos espacios 
de América Latina, con dificultades, con los tropiezos 
propios de todo hacer nuevo (pienso particularmente en 
Ecuador, algunas regiones del Brasil y Bolivia). En síntesis, 
construir una epistemología del sur significa la posibilidad 
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de aprender otros saberes sin olvidar los propios, posición 
totalmente alejada de la de nuestras academias, de su 
manera de generar teoría que reprime y deslegitima los 
conocimientos que no se corresponden con su verdad y su 
racionalidad. (PALERMO, 2008, p. 85)

As epistemologias do Sul me trouxeram pluriversal-maneiras 
de compreender com as minhas experivivências a figura do bugre 
(NOLASCO, 2017, p. 68) na fronteira brasiguaia. Para compreender 
essa estética preciso (des)pojar meu arquivo guardado, meu baú-
-epistemológico latino-americano trancado com sensível cadeado 
Sul-guardador. Esse paradigma (MIGNOLO, 2005, p. 22) passa a 
ser descortinado pela visada outra, logo, ter experi(vi)vido nesses 
entre-lugares com os sentimentos avantajados, passo hoje a tecer 
operacionalizando que o bugre, posto adjacente pela doutrinadora 
visão eurocêntrica, não é para mim um selvagem como posto pelos 
livros de antanho traziam/trazem, mas sim, a uva-caipira da minha 
fronteira, o doce elemento-nativo que decorou o entrecruzar frequen-
te da minha infância-pré-adolescência fronteiriça no distrito de Vila 
Marques município de Aral Moreira no estado de Mato Grosso do 
Sul na virada do século passado. 

O imposto-estético e – doutrinador – alcunhado vocábulo aos 
donos da minha/nossa guavira1, o bugre, recebera esse nome – pe-
jorativamente – para segregar os que eram – aos olhos modernos 
(PALERMO, 2010, p. 80) civilizados, daqueles que assim não eram. 
Qualifico que o nome bugre (NOLASCO, 2017, p. 67) eurocêntrico-
-posto, quando por mim (des)pensado por uma epistemologia outra, 
ou seja, o ancorar decolonial, passa a ser notável como peça-essencial 
para que a fronteira-Sul, o qual me valho dizer contrapondo a pejo-

1 Faço necessário qualificar a fruta do cerrado-fronteira. A guavira – fruta nativa do 
centro-oeste brasileiro é também encontrada na Bolívia e no Paraguai. Seu nome 
científico Campomonesia adamantium traz-nos pelo sugestivo nome sua vitalidade 
camponesa ao qual me atrevo sensivelmente chamá-la de uva-do-cerrado.



268

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v.11 • n.21 • p. 260 - 276 • jan./jun. 2020

rativo-nome – bugre, indivíduo selvagem não cristão – instaurado 
pela modernidade eurocêntrica, seja (re)teorizado como (des)pensado 
que sua estética – que a mim cabe tecer – passe a ser componente dos 
capítulos vividos ancoram a minha crítica biográfica fronteiriça que 
proponho nesse diálogo periférico. 

Como homem-fronteira, ou melhor, na época menino-fronteira, 
posso (des)ver a condição do bugre enquanto genuíno homem-fron-
teira, aos moldes desses bugres-nativos-camponeses como a minha/
nossa guavira, compreendo – epistemologicamente – que o pôr do 
sol doura com intensidade os residentes da fronteira-Sul como assim 
fora feito em mim. Embora brasileiro de ascendência europeia (PA-
LERMO, 2010, p. 82), tenho sim, nos galhos-verídicos-históricos da 
minha árvore genealógica ascendência indígena também, logo, falo 
como pesquisador de uma ciência que ao fundo (re)plica o sangue 
que envereda os camalotes consanguíneos da minha imagem contem-
porânea embora histórico-bugresca (NOLASCO, 2017, p. 67). Então, 
ao propor a leitura outra da crítica biográfica fronteiriça, proponho 
visitar o arquivo-pessoal-epistemológico para o olhar outro, ou seja, 
a busca para o (des)britanizar eurocêntrico: 

Nuestros estudios de la cultura han estado signados por 
la práctica de la mimesis, de la repetición de historias y 
paradigmas incorporados a través de una única episteme. 
Para pensar desde otro lugar y «para evitar caer en versiones 
de la teoría post-moderna o post-colonial que en sí, y muy 
paradójicamente, se convierten en homogeneizaciones del 
remedo, la hibridez, la subversión, los entrecruzamientos 
culturales, necesitamos meternos en genealogías específicas, 
en nuestros archivos locales. (PALERMO, 2008, p. 243)

Por esse prisma fronteiriço-decolonial quando proponho aludir 
à intelectual argentina Zulma Palermo compreendo que a busca atra-
vessada pela discussão circunda – veementemente – as vicissitudes 
do meu eixo crítico-sinestésico que brinda o que venho discernindo 
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ser a minha latinidade decolonial. Compreender os arquivos/locais 
meus/nossos geoistóricos de exterioridades que marcam, assumem 
e provocam essas interpretações outras, retomo o que parece ser pa-
radigma para compreender – notoriamente – a questão descolonial 
de escolha. A vida e a disposição para se compreender o espaço que 
se habita precisam ser feitas por genealogias determinadas. Dentre 
essas, aqui determino minha criticidade-fronteiriça a partir do meu 
eu-epistemológico experivivido em Vila Marques, distrito do Muni-
cípio de Aral Moreira (MS), para assim e por isso mesmo, apreciar 
os sentidos vividos, apreciados e por ora, enunciados do lócus onde 
habitei/habito.

Enquanto recebiam alcunhas depreciativas, os índios latino-ame-
ricanos, em determinado posto, brasiguaios, recebiam os europeus 
como me receberam. Na medida em que os detritos – eurocêntricos 
– eram a eles lançados, os bugres os recebiam como? Baciadas de 
guaviras-doces. Com a uva nativa do Cone-Sul fronteiriço-brasiguaio, 
mostravam aos europeus e a mim que só se pode colher a uva-do-cer-
rado com intensa docilidade quem por ali transita na cordialidade da 
natureza. A camponesa-crítica, ou seja, a crítica biográfica fronteiriça 
aqui se instaura por esse ícone bugre-comportamental. Ao despojar 
as vestes epistemológicas minha latinidade-ultra-fronteiriça, atraves-
sado pela validada experivivência, trago a figura do bugre das minhas 
esquinas de Vila Marques (MS) como peça-central-biogeográfica das 
minhas, aqui agora, experivivências. Meu corpo-(bio)gráfico (MIGNO-
LO, 2009, p. 18) sul-mato-grossense dimensiona minha concatenada 
relação nessa fenda que aqui proponho para discutir: quem é para 
mim/você o bugre da/na fronteira? 

Posso imprimir a minha criticidade com escoro biogeográfico 
por valer-me da con(vi)vência que supracitadas vezes nesse diálogo 
venho locucionando. A crítica biográfica fronteiriça (NOLASCO, 
2017, p. 73) manifesta crédito genuíno quando se enuncia do lócus 
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(lugar) pautado no bios (vida) que se transcorreu/transcorre naquele/
nesse lugar, logo, o biolócus é premissa básica para se propor uma 
crítica cujo eixo-enunciativo é desdobrado em se tratando da pro-
posta epistemológica do arquivo de fronteira (PALERMO, 2008, p. 
237). Nesse liame, o pensamento liminar de Mignolo circunda essa 
tensão crítico-latino-fronteiriça que estamos discernindo. A estética 
da fronteira-Sul (NOLASCO, 2017, p. 69) matizada pela modernida-
de não contabiliza, não dá conta de validar/justificar os meandros 
acontecidos, antes, durante e depois do crepúsculo brasiguaio que 
me beija até os dias correntes, ou seja, a modernidade ainda nos 
assombra epistemologicamente. 

Logo, pensar descolonialmente, ou seja, de modo sincrético-si-
nestésico faz com que a nossa epistemologia surja das experivivências 
– do que sentimos e vivermos – para corresponder e podermos apre-
ciar a uva-do-cerrado com o bugre-dono-da-fronteira-Sul. Em Vila 
Marques (MS), vezes fui e estive ladeado de muitos deles, os bugres, a 
beleza estético-visual dava-me a sensação que eram sim uma legítima 
família, como posso explanar. Aqui a decolonialidade desobedece ao 
pensamento moderno de que para ser belo, precisava ser bonito aos 
padrões da época. Como não utilizo padrões hegemônico-europeus, 
traço a minha sensibilidade, ou seja, meu crítico-sinestésico modo de 
sentir e perceber o príncipe da uva-do-cerrado, ou melhor, o crioulo 
meu/nosso fronteiriço das faces-e-corpos aperolados banhados pelo 
sol, sol esse, do eixo-Sul. Esse bugre-crioulo-fronteiriço, transeunte 
da fronteira limítrofe-geográfica, passa a ser percebido pela minha 
latinidade decolonial não pela fronteiridade ou territorialidades, 
entretanto pela crítica biográfica fronteiriça, epistemologicamente 
falando com o escoro descolonial.

Na esteira do pensamento liminar de Mignolo, o pensa-
mento crioulo só pode localizar-se na fronteira do sistema e 
quando se leva em consideração diferentes histórias locais. 
É escusado dizer que tal reflexão não se limita à fronteira 
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territorial; antes, e pelo contrário, trata-se de uma fronteira 
epistemológica, como forma de barrar aquela subalterni-
zação do conhecimento alimentada à exaustão pela razão 
moderna ocidental (NOLASCO, 2017, p. 74).

Ao lume desse diálogo crítico-biográfico-brasiguaio pelo pluri-
-verso ao pensamento de Jacques Derrida convalidado na proposta da 
abertura do arquivo disposto como Mal de arquivo (2001) involucrado 
e perpassado pela fenda-aberta de um armazenamento dificultoso. A 
fronteira epistemológica – imbricada pela sensibilidade outra, ou seja, 
não-moderna – roteiriza o (des)pensar contemporâneo-periférico. 
Quando o experienciar de um lócus, permeado por temporalidades 
distantes precisa ser consultado, esse arquivo-epistemológico se fra-
giliza pelo distanciamento do que fora vivido. Nessa episteme outra 
do pensamento decolonial, experiviver e enunciar coadunam-se para 
dimensionar a tensão do arquivo-morto para um arquivo ancorado 
pelo transitar-epistemológico-contínuo, ou seja, vivi na fronteira, 
vivo a fronteira e seus loci. Como será a minha crítica biográfica 
fronteiriça? O bugre que vi/vejo me acompanha e eu o acompanho.

A estética para sê-la (des)pensada, pois, esse bugre que me cir-
cunda alimenta meu arquivo-infância-epistemológico, porque ainda 
percebo, sinto, convivo e enuncio desse meio, desse lócus, dessa 
brasiguaia-fronteira. Compreender esse bugre me sugere entrever 
que o faço pensando do Terceiro Mundo como peça dessa bio-lo-
calidade que nos ampara em vieses geoistóricos e, sobremaneira, 
epistemológicos. Ao nos desvincularmos (MIGNOLO, 2005, p. 160) 
do pensamento moderno podemos cruzar a fronteira epistemoló-
gica angariando assim compreender que o meu eu-epistemológico 
fala da convivência de bio-relação que tive/tenho com brasiguaios e 
bugres. Tendo residido em Vila Marques (MS) percebo que minha 
experivivência pluricultural crítico-epistemológica com os brasiguaios/
bugres/homens-fronteira fora responsiva pela/para edificação do meu 
debruçado modo crítico-sinestésico hodierno, logo, construir/propor 
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uma epistemologia do Sul (PALERMO, 2010, p. 85) requer pensar 
a partir do lugar de onde se habita, cuja premissa outra valorada 
para nós, do Sul, as considerações dos loci fronteiriços, marginais, 
periférico-epistemológicos e, sobretudo, nas sensibilidades outras 
quando se habita os dois lados da fronteira (MIGNOLO, 2009, p. 06) 
postos pela epistemologia e os assentes culturais que ali circundam 
o homem-fronteira (NOLASCO, 2017. p. 57).

Nessa tensão, quando proponho e intensifico a apreciação sobre 
a estética (des)pensada é para justamente contrapor a produção-he-
gemônica-eurocêntrica do belo sê-lo aliançado àquele molde, àquela 
forma-única. Pensemos que ao subvertermos por exterioridades 
onde o dentro-parte-para-fora, compreendemos que a estética bu-
gresca (NOLASCO, 2017, p. 67) aqui explanada nada tem a ver com 
a estética massificada – majoritariamente cartesiano-eurocentrada. 
O transeunte dono dos guavirais vários, o dono da uva-do-cerrado, 
permanece vivo em meu arquivo-fronteiriço por ter adentrando 
em meu eu-epistemológico como protagonista-dos-loci daquela/
dessa pontas-do-Sul, pontas-bonitas, Ponta Porã (MS). Essa noção-
-afirmativa que venho alinhavando entre-passa-no-bojo-fronteiriço 
para propor a devida e coerente crítica biográfica fronteiriça (des)
pensada através da interculturalidade (PALERMO, 2008, p. 227), 
pois, para se compreender o real papel do proprietário-único das 
doces uvas-do-cerrado, o intercultural se valida pela necessidade 
de subjetivar-se, enunciar de modo outro, logo, isso me remete à 
opção decolonial pela qual diversifico minha criticidade-fronteiriça 
demarcada, principalmente, pelo experienciar não-linear-residente 
que tive/tenho em Vila Marques (MS). Nessa linha, faço necessário 
resgatar o conceito predito:

Por lo tanto, la interculturalidad así entendida forma 
parte de ese pensamiento “otro” que es construido 
desde el particular lugar político de enunciación del 
movimiento indígena pero también de otros grupos 
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subalternos; un pensamiento que contrasta con aquel que 
encierra el concepto de multiculturalidad, la lógica y la 
significación de aquello que tiende a sostener los intereses 
hegemónicos. Además, esto es así precisamente porque 
es la dominancia de este último pensamiento la que lleva 
a que la interculturalidad y la multiculturalidad sean 
empleadas a menudo por el Estado y por los sectores blanco-
mestizos como términos sinónimos, que derivan más de las 
concepciones globales occidentales que de los movimientos 
sociohistóricos y de las demandas y propuestas subalternas. 
(PALERMO, 2010, p. 84-85)

A latinidade crítica beija esses meandros supracitados. O pensa-
mento outro atravessa essa necessidade conceitual de se corresponder 
pelo biolócus cendrado na valia-analítico-sinestésica. O bugre (des)
pensado esteticamente com os euro-moldes passa a ser (des)britani-
zado e o seu belo surge a partir do lócus enunciativo que proponho 
regularmente como brasileiro, sul-mato-grossense de experivivências 
brasiguaio-bugrescas na fronteira-Sul do meu Estado de Mato Grosso 
do Sul no distrito-vilarejo de Vila Marques (MS). Arquivos-meus aqui 
entrepostos/abertos, escancarados (des)mistificam o plano-laboral 
de se compreender e descrever uma fronteira vista pela massa com 
entre-jeitos-comuns a ela. O que faço no preâmbulo crítico-episte-
mológico é propor – pelas minhas experivivências – que a estética 
precisa ser (des)pensada, o que por mim já é conveniente para que 
a crítica biográfica fronteiriça seja devidamente – pelos facundos 
epistemológicos – discernida a fim de propor o arquivo-consultável 
sem embaraçosas consultas por nele se (des)qualificar o alimento para 
que o predicado instrumental-científico-biográfico do arquivo – para 
quando consultado – não se depare com uma ferramenta inacessível 
de arquivo-morto, mas sim de uma criticidade epistemológica que 
regimente os grilhões outros da visada crítico-fronteiriça pelas exte-
rioridades de quem por dentro, manifesta-se por/para fora.
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Habitar os dois lados da fronteira (MIGNOLO, 2009, p. 17) re-
quer subjetivar-se, rasgar-se por fora e por dentro para se (des)pensar 
a estética buscando compreensões outras. Nesse ínterim, o que seriam 
os dois lados da fronteira? A civilização hegemônico-eurocêntrica 
calcificada pelas faces segregatícias cuja percepção valorava as con-
dições classificatórias. Doutro lado, uma posição vista como o vazio 
dos entre-lugares cujo corpus desses meios – fronteiriços – quase não 
eram vistos/percebidos/notáveis quiçá entendíveis. Pode o bugre 
ficar fora do eixo-fronteira por ter sido séculos e séculos alcunhado 
como selvagem transeunte-fronteiriço? Como pudera em plausível 
criticidade biográfica – ao que me apetece como latino-americano 
brasileiro – não percebê-lo se as duas vias fronteiriças, dos entre-
-lugares e da interculturalidade, ele como homem-fronteira-genuíno, 
homem-guavira pertence a esse plano-Sul. 

Subjetivar-se perpassa pela via acadêmico-epistemológica o 
estado de pertença, amalgamado ao biolócus bem podem servir de 
endosso para a desenvoltura crítico-biográfica desse ensaio cultural 
que dialogo por entre vias decoloniais. Arquivos-meus aqui abertos 
pela experivivência brasiguaia servem para autenticar a proposta de um 
arquivo-vivo-consultável. Residir no distrito de Vila Marques (MS) 
despojou totalmente minhas vestes modernas postas desde/pelo aca-
demicismo-eurocêntrico. O bugre vislumbrado por mim é visto pela 
interculturalidade, ou seja, visada outra, essa decolonial (MIGNOLO, 
2005, p. 03), assim sendo, ao tom da pertença brasiguaia que reco-
nheço, meus arquivos passam a ser arquivos-alimentáveis, ora para 
subjetivações novas, ora para alimentar o experienciar já permitido 
por minhas transitividades epistemológicas. Nesse ensaio disposto 
e proposto, alcunhei o mesmo bugre, da mesma história, da mesma 
origem, mas tudo fora feito de modo outro, pela pertença brasiguaia 
minha. Meus arquivos brasiguaios-experivividos aqui foram abertos 
ao toque sinestésico para compor parte da minha criticidade latina 
como brasileiro sul-mato-grossense, de experivivências brasiguaias. O 
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bugre aqui não aparece como selvagem, mas sim, como componente 
da minha vida-de-fronteira adocicada – epistemologicamente – pela 
minha uva-do-cerrado.  
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ENTRE TEORIA E PRÁTICA: A CRÍTICA 
LITERÁRIA COMO UMA ATITUDE 
ESTÉTICA E POLÍTICA
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Resumo: Este artigo propõe uma abordagem da crítica literária, e da crítica 
das artes em geral, orientada por uma concepção teórico-prática dessa 
produção intelectual-acadêmica que se constitui a partir da interação com 
as diversas ferramentas sociais, políticas e culturais que interferem na 
dinâmica da produção dessa crítica. Assim, é defendida a produção e difusão 
de uma crítica literária compreendida como prática social transversal, 
que se distancia daquela compreensão hegemônica e dominante de arte. 
A intenção do presente artigo é discutir outros caminhos possíveis da 
produção crítica que não aqueles que estigmatizam e colocam à margem 
determinadas camadas da sociedade, os quais reforçam preconceitos e 
acentuam exclusões sociais, econômicas e culturais. Consequentemente, 
os parâmetros excludentes e hegemônicos de distribuição e promoção da 
produção literária-artística serão questionados. Para isso, duas produções 
literárias são tomadas como referencial na construção dessa análise: o 
conjunto de contos reunidos no livro O sol na cabeça, de Geovani Martins 
(2018), e o romance gráfico Castanha do Pará, de Gidalti Jr (2018).

Palavras-chave: crítica literária; literatura; campo literário; papel social; 
estética. 

Abstract: This article aims an approach to literary criticism, and criticism 
of the arts in general, that is guided by a theoretical-practical conception of 
this intellectual-academic production that is constituted from the interaction 
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with multiple social, political and cultural tools that interfere in the dynamics 
of the production of this criticism. Thus, it defends the production and 
diffusion of a literary criticism understood as a transversal social practice, 
which distances itself from that hegemonic and dominant understanding of 
art. This article intends to discuss other possible paths of artistic production 
than those that stigmatize and exclude certain layers of society, which 
reinforce prejudices and accentuate social, economic, and cultural exclusions. 
Consequently, the exclusionary and hegemonic parameters of distribution 
and promotion of literary-artistic production will be questioned. For this, 
two literary productions are taken as a reference in the construction of this 
analysis: the set of stories gathered in the book O sol na Cabeça, by Geovani 
Martins (2018), and the graphic novel Castanha do Pará, by Gildalti Jr. (2018).

Keywords: literary criticism; literature; literary field; social role; aesthetics.

Produção literária e crítica: espaços de diálogo 

Ao repensarmos o papel das críticas literária e cultural na socie-
dade contemporânea, podemos apontar algumas possíveis ressigni-
ficações da representação social das diversas relações humanas nos 
diferentes meios de produção artístico, intelectual e crítico (RICHARD, 
2009). Buscaremos, assim, demonstrar que as demandas da atualidade 
exigem ressignificações da crítica literária, constituída, agora, por crité-
rios que observe não só os aspectos estéticos de uma produção artística, 
mas também o papel social e político dessa crítica na contemporanei-
dade. Faremos, então, uma discussão em torno dos novos espaços de 
apreensão e leitura da sociedade contemporânea (SUSSEKIND, 2010), 
apresentando como possibilidade diferentes formas de intervenção e 
atuação nos espaços onde a crítica literária, a produção literária e os 
agentes sociopolíticos, culturais e históricos estão inseridos. Seremos, 
então, direcionados para o debate em torno da relação entre represen-
tação e disputas narrativas (DALCASTAGNÈ, 2012). Aqui, colocaremos 
a crítica literária, e também a teoria crítica de um modo geral, como es-
paços sociais de disputas discursivas, históricas, políticas e ideológicas.
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Tendo em vista que a atividade crítica, compreendida como um 
aspecto fundamental das relações humanas, é uma produção tanto 
intelectual quanto social, partimos de um lugar no qual a crítica é 
considerada uma prática social. Discutiremos, então, alguns apon-
tamentos a respeito dos parâmetros estéticos e artísticos da crítica 
literária tradicional e os colocaremos em discussão diante de outros 
parâmetros que estão abertos às diferentes realidades de produção e 
de recepção de um objeto artístico – romance, poesia, música, entre 
outras manifestações artísticas –. Nesse sentido, iremos repensar o 
papel da crítica literária na sociedade por meio de parâmetros que 
considerem o conjunto de elementos culturais, sociais, políticos e 
históricos como referencial de toda produção artística ou intelectual. 
Consequentemente, todo e qualquer parâmetro excludente e hege-
mônico é aqui questionado. Seja porque parte de um ponto de vista 
limitado da realidade que é produzido, na maioria das vezes, em 
espaços de privilégios, seja porque reforça e acentua preconceitos e 
valores dominantes. Ou ainda, porque, muitas vezes, anula aquele 
ou aquilo que diverge da concepção majoritária de mundo num de-
terminado contexto sócio-histórico, ou seja, não reconhece o outro 
a partir da sua alteridade nem da sua diferenciação em relação à 
maioria dominante.  

A intersecção entre a crítica literária, a obra e as diferentes áreas 
do conhecimento é colocada como fundamento da produção crítica 
contemporânea, a qual precisa estar atenta aos movimentos históricos 
e políticos que influem sobre os contextos de produção e recepção 
da obra e da própria crítica em si. Esse olhar da crítica literária para 
outras perspectivas de produção de conhecimento é importante 
tanto para que ela tenha à sua disposição ferramentas de análise que 
possibilitem um olhar mais amplo sobre determinada obra literária 
e sua abertura para a realidade, quanto para que seja reconhecida e 
legitimada como campo de formação de discursos que visa interferir 
na organização de algumas das estruturas sociais, culturais, políticas 
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e científicas. Preocupar-se com a produção de uma crítica literária 
voltada para os diferentes movimentos de organização das relações 
humanas é, em alguma medida, atribui-la uma função social.

Ressignificações dos parâmetros de análise estética e social da 
crítica literária

Historicamente, notamos que a definição do que é literatura, e 
do que é arte em geral, recorrentemente foi determinada por uma 
elite econômica, política e cultural dominante. Os parâmetros valo-
rativos de uma obra de arte eram determinados de forma a tornar os 
contextos de produção e de recepção espaços seletivos, limitados e 
excludentes. Os parâmetros estéticos e artísticos estabelecidos sempre 
foram usados como instrumento de dominação cultural e intelec-
tual. A crítica literária, durante muito tempo, em muitas situações, 
apenas reafirmou e legitimou esses padrões hegemônicos culturais 
dominantes. Esse movimento legitima, ainda hoje, diversas formas 
de exclusão e manifestações de preconceito e de intolerância. Vamos, 
então, reavaliar esses parâmetros discursivos presentes na sociedade. 
Vamos construir uma análise nas fronteiras do que é ou não razoável 
ser considerado como elemento a ser inserido ou refutado nos es-
paços públicos de debate. No prefácio de Vida precária, Judith Butler 
(2018) constrói um argumento, nesse sentido, ao pensar a produção 
das ciências humanas em geral. “Decidir quais pontos de vista serão 
razoáveis no domínio público, no entanto, é decidir o que constituirá 
ou não a esfera pública do debate” (BUTLER, 2019, p. 18). Passemos, 
então, a pensar esses aspectos no âmbito da crítica literária.    

Esses parâmetros de produção discursiva foram ressignificados 
nas últimas décadas por meio da própria atuação da crítica literária 
e cultural. Na América Latina, por exemplo, encontramos nomes 
que contribuíram na construção de novos sentidos para a produção 
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literária a partir da produção crítica, a exemplo da escritora e crítica 
literária argentina Beatriz Sarlo, as professoras e críticas literárias 
brasileiras Flora Süssekind e Regina Dalcastagnè e a teórica cultu-
ral chilena Nelly Richard. Essas pensadoras, entre outras e outros, 
são responsáveis por ressignificar a nossa compreensão de arte, de 
literatura e de cultura. Para Beatriz Sarlo, o papel da crítica é criar 
parâmetros estéticos e literários que se diferenciam daqueles eleitos 
por determinados referenciais valorativos advindos das estruturas 
sociais desiguais. Passamos, então, a enxergar essa produção inte-
lectual também de um ponto de vista ético-social. 

Pensar o papel da crítica literária é reavaliar e questionar os 
lugares de representação pré-estabelecidos pelas elites culturais do-
minantes. Nesse sentido, os novos referenciais adotados pela teoria 
crítica na contemporaneidade não buscam se limitar a estruturas 
determinadas por concepções de conhecimento que ignoram com-
pletamente as diversas formas de organização social e as diferentes 
manifestações humanas. Aquelas concepções e leituras reduzidas 
parecem engavetar o conhecimento de uma forma completamente 
isolada do movimento contínuo de interação social e cultural. Dessa 
forma, nosso objetivo é pensar a crítica literária a partir de uma pers-
pectiva dinâmica, não estagnada às suas próprias formulações e aten-
ta às diversas ferramentas e mecanismos de manifestação humana.  

A crítica é aqui entendida como ferramenta de construção de 
conhecimento e de questionamento das relações sociais desiguais. 
Teoria, crítica e prática social se interpenetram na medida em que 
a produção de conhecimento e as relações humanas se relacionam 
mutuamente. A produção intelectual busca, então, ressignificar e 
legitimar sua própria atitude, além de aproximar os interesses dessa 
produção daqueles da coletividade, os quais devem ser voltados para 
o conjunto das pessoas. A posição que assumimos neste artigo é a 
de construção de uma crítica literária que se distancia daquela que 
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defende a valoração estética, cultural e intelectual pré-estabelecida 
pelas classes dominantes. Essa produção intelectual reducionista 
e elitista ignora muitas das implicações e das complexidades das 
relações humanas. É nesse sentido que tanto as artes quanto a teoria 
crítica no âmbito das ciências humanas podem produzir conheci-
mento e narrativas, tomando como referencial toda a complexidade 
da realidade e as múltiplas vivências humanas.

Essa ressignificação da produção crítica, possível a partir da 
criação de condições de reflexão em torno do seu papel, se dá no 
trânsito espaço-temporal das diferentes organizações sociais de 
uma coletividade. É um discurso que rompe com a hegemonia da 
narrativa canonizada e que vai no sentido contrário ao da retórica 
do discurso político e cultural dominante. Nelly Richard foi um dos 
primeiros nomes na América Latina a sistematizar um pensamento 
sobre a prática intelectual e sobre a construção de um discurso crítico 
no âmbito dos estudos culturais. Somente há alguns anos, passou-se 
a observar a necessidade de também compreender e sistematizar os 
diferentes mecanismos de representação artística dos grupos margi-
nalizados e periféricos, contrariando a ordem cultural hegemônica 
e canonizada. Houve uma desterritorialização do campo intelectual 
e uma abertura maior dos códigos e signos linguísticos, literários e 
artísticos às diversas manifestações humanas realizadas em diferen-
tes espaços e tempos. Os múltiplos usos da linguagem passaram a 
propor discussões em torno de temáticas até então muito silenciadas 
e apagadas, como as de raça, gênero, classe, sexualidade e religião 
dos grupos minoritários. Foi um movimento de emancipação social 
e de visibilidade das camadas sociais e políticas até então ignoradas. 

Richard traz o problema da dependência cultural, no caso da 
América Latina, como elemento que retardou o início de um processo 
de produção crítica e intelectual próprio e independente, voltado 
para a nossa realidade e para elementos propriamente dela. Essa 
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dependência foi e é, em grande medida, um reflexo do projeto co-
lonialista e imperialista exercido sobre os países latino-americanos. 
A defesa de uma identidade própria e da autonomia intelectual e 
cultural esbarraram, muitas vezes, nos interesses das classes domi-
nantes que sempre determinaram o que é cultura, literário, poético, 
em geral, sempre concederam a si mesmas a autotutela e o direito 
de determinar o que é arte e o que não é. O discurso hegemônico e 
universal criado pelas classes dominantes sempre cuidou em apagar 
as identidades, as memórias, os costumes e as formas de expressão 
subjetiva e coletiva dos grupos e comunidades que divergiam em 
suas constituições identitárias. 

Michel Foucault é outro nome, anterior a Nelly Richard, impor-
tante nesse processo de ressignificação da nossa atuação teórico-crí-
tica.  Em A ordem do discurso (2004), o filósofo francês traz as implica-
ções e os resultados da relação entre saber e poder na sociedade. Ele 
percebe que o conhecimento e o poder dentro de uma comunidade 
se relacionam mutuamente, influindo sobre a organização e o destino 
de toda uma coletividade. O discurso dominante e oficial é aquele 
que advém das forças políticas, econômicas, intelectuais e culturais 
que determinam os parâmetros reguladores dessa sociedade. Esse 
discurso reflete, quase sempre, o pensamento de quem domina o 
conhecimento e as suas ferramentas. O discurso hegemônico admite 
certos padrões sociais e exclui outros, criando zonas de expectativas 
nos indivíduos a fim de que suas relações pessoais e coletivas se 
mantenham dentro dos padrões desejados. As diferentes instituições 
– polícia, família, escola, igreja, crítica literária, universidade – se 
encarregam de regular os indivíduos, discipliná-los e punir – corrigir 
– os que contrariam essas expectativas.

Assim, toda a organização da sociedade moderna, suas divisões, 
hierarquias, rituais, procedimentos burocráticos são pensados para 
regular as práticas humanas, inclusive no âmbito da produção artísti-
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ca. É essa estrutura de poder que determina o que é arte e quem tem 
direito a ela. Notamos aí alguns efeitos do próprio sistema capitalista 
ao pensar essa interação entre indivíduos e mundo. O capital busca 
responder a uma necessidade imediata e nem sempre essencial à 
vida humana. Consequentemente, ele visa domesticar a capacidade 
crítica, criativa e emancipatória da produção artística, colocando-a 
sob as delimitações dos seus interesses financeiros. O papel da crítica 
é, de certa forma, colocar-se diante dessas fronteiras econômicas e 
políticas, questioná-las, e demonstrar que o conhecimento humano e 
a produção artística podem servir a outros interesses da coletividade 
que não aqueles meramente mercadológicos. 

Roger Taylor (2005) chama nossa atenção para o fato de que na 
contemporaneidade é a indústria cultural que define o que é uma 
produção artística, dividindo-a em duas etapas: produção e consu-
mo. Esses grandes gerenciadores da produção artística não têm o 
intuito de difundir a arte, nem o de torná-la acessível a um grande 
número de pessoas, mas simplesmente o objetivo de atingir expec-
tativas e especulações do mercado financeiro. Essa valoração da arte 
pelo sistema capitalista retira dela sua possibilidade de reflexão, de 
suscitar potencialidades, de questionar ou de criar um processo de 
conscientização crítica no indivíduo a partir da própria capacidade 
da arte de ressignificar a realidade imediatamente posta. É, então, 
papel da crítica literária oferecer caminhos alternativos em meio as 
imposições do capital, dando, por exemplo, visibilidade e espaço 
a produções literárias marginais, aquelas pensadas e criadas nos 
espaços que expõem e denunciam as desigualdades, a violência, o 
preconceito, entre outros aspectos que revelam a estrutura social a 
partir da relação dominante-dominado.

Quando o pensamento crítico deixa de lado sua dimensão social, 
influenciado por parâmetros e técnicas do universo midiático e das 
instituições que perpetuam esses padrões, ele também se torna parte 
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desse sistema de silenciamento, apagamento e seletividade. Nesse 
caso, fica evidenciado seu caráter acrítico e sua indiferença com re-
lação às múltiplas situações de produção e de recepção de um objeto 
artístico. Quando a crítica literária se coloca dentro dessas fronteiras 
institucionais de maneira completamente dependente e estagnada, 
ela não mais pode ser potência, uma vez que até mesmo sua atuação 
dentro do debate público é reduzida, colocada numa posição passiva 
e subsidiária. Conforme aponta Flora Süssekind, há, nesse caso, “uma 
redução de potencial de dissenso das intervenções, [...] a perda de 
lugar social da crítica” (SÜSSEKIND, 2010, p. 2). Os espaços de de-
bates são esvaziados quando, por exemplo, a crítica passa a atender 
somente aos interesses de um mercado literário e econômico, o qual 
impõe certas formas padronizadoras de pensar tanto a literatura 
como também a própria função social da crítica literária.

Precisamos, ao contrário, construir um campo de produção e atua-
ção intelectual, no qual a crítica literária assuma uma posição não só 
de construção de leituras a respeito do texto literário, mas também de 
denúncia e de resistência diante dos problemas sociais representados 
pela própria literatura. A crítica literária tem um importante papel de 
intermediação entre a obra, o leitor e o mundo. Sendo assim, é um meca-
nismo de intervenção em diversos espaços da sociedade. Nossa atuação 
crítica é uma leitura especializada dos elementos estéticos e literários 
da narrativa ficcional – da obra de arte –, mas é também a compreensão 
da dinâmica dos espaços sociais, figurados tanto nas artes quanto no 
pensamento crítico. Nesse sentido, nosso compromisso é de assumir 
uma ruptura com o movimento intelectual excludente que defende  

[...] um regime estável e hierarquizado de vozes e gêneros, 
a regras fixas de apreciação e prática textual, a um 
apagamento de novos espaços de legibilidade, espaços 
ainda não demarcados ou nomeados, e sugeridos por 
formas de compreensão expansivas, e não exclusivas, do 
campo da literatura (SÜSSEKIND, 2010, p. 3).
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A crítica constrói uma experiência intelectual no próprio tempo. Ela 
passa a ser entendida como porta de entrada para questionamentos aos 
padrões sociais, políticos e econômicos hegemônicos, como ferramenta 
que possibilita o conflito e o debate nos âmbitos discursivo e prático. Ela 
deve visar também construir condições de resistência e de combate aos 
contextos políticos e históricos de opressão, violência e exclusão. Nesse 
sentido, reforçamos a ideia de uma crítica que está inserida dentro do 
movimento histórico da sociedade e que atua de forma contrária aos dife-
rentes mecanismos de esvaziamento de sentido das relações humanas. A 
crítica precisa definir outros espaços de atuação, debates, ressignificação 
dos conceitos e dos critérios de valoração estabelecidos, buscando novos 
espaços de trânsito, autonomia e reflexão. A própria produção literária 
nos oferece essas possibilidades de desdobramento. A crítica literária e a 
literatura são ferramentas potencializadoras das tensões desencadeadas 
dentro das estruturas sociais pelas quais transitam. 

Nessa perspectiva, a professora e pesquisadora Regina Dalcas-
tagnè defende que a crítica universitária, ou seja, aquela feita por 
professores e pesquisadores de literatura, ganha uma posição de 
destaque dentro do campo literário, uma vez que essa crítica assume 
uma função de legitimadora ou não de obras literárias e de escrito-
res. Para a pesquisadora, a legitimação da produção literária passa 
pela inclusão de determinada obra ou autor(a) “no corpus de nossas 
disciplinas, ao orientar dissertações e teses e também dedicar a eles 
nosso esforço de pesquisa, que resulta em trabalhos apresentados em 
eventos acadêmicos, em livros e, especialmente, em artigos publica-
dos em periódicos científicos” (DALCASTAGNÈ, 2018, p. 195). Isso 
quer dizer que o corpus adotado por pesquisadoras e pesquisadores 
de universidades é fundamental na transformação desses processos 
históricos de produção de conhecimento.   

Como proposta, Regina Dalcastagnè, em seu trabalho, destaca 
que devemos procurar reconfigurar a equívoca imagem atribuída à 
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literatura, uma imagem de um lugar idealizado, utópico e muitas 
vezes inatingível. A literatura é, antes, uma prática humana ligada 
aos interesses, às ideologias e às vivências dos seus contextos de 
produção e de recepção. 

Das teorias que afirmam a literatura como um espaço aberto 
à diversidade até aqueles que a prescrevem como remédio 
para as mais variadas mazelas sociais (da desinformação à 
ausência de cidadania), podemos acompanhar o processo de 
idealização de um meio expressivo que é tão contaminado 
ideologicamente quanto qualquer outro, pelo simples fato 
de ser construído, avaliado e legitimado em meio a disputas 
por reconhecimento e poder (DALCASTAGNÈ, 2008, p. 7).

Segundo a pesquisadora, essa idealização da literatura leva à 
omissão e ao apagamento de vozes e de identidades diferentes da-
quelas consolidadas pelo cânone. Isso se reflete também no projeto 
de difusão da literatura, uma vez que, ao se tornar uma ferramenta 
inacessível a determinadas camadas da sociedade, a literatura perde 
até mesmo seu sentido ético de oferecer propostas emancipatórias 
através de um projeto de democratização do acesso. Insistir na pro-
dução de uma crítica voltada apenas aos interesses das classes do-
minantes “é insistir na perpetuação de uma forma de violência, que 
elimina da literatura tudo o que traz as marcas da diferença social e 
expulsa para os guetos tantas vozes criadoras” (DALCASTAGNÈ, 
2008, p. 8). Trazer para a crítica, ao contrário, as vozes dos grupos 
sociais marginalizados e oprimidos é assumir posições crítica e social 
concomitantemente.      

Deveríamos nos voltar para os sentidos, possibilidades e represen-
tações que as produções artístico-literárias oferecem e não para uma 
tentativa de definir o que é literatura ou arte a partir de perspectivas 
limitadas de compreensão da realidade. A crítica literária tem também 
a função de se colocar contra a realidade imediata e coisificante que 
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condiciona as relações humanas na contemporaneidade. A práxis da 
crítica literária é construída mediada por um interesse permanente de 
questionar todas as formas de silenciamento, de exclusão, de violência 
e de opressão. É nesse sentido que ela é uma prática que considera não 
somente os aspectos estéticos de uma produção literária, mas leva em 
conta também o seu contexto de produção, as vozes ali representadas 
e aquelas deixadas de lado, as escolhas narrativas e interpretativas. 
Todos os condicionantes de uma produção, muito além do que dá 
forma ao que foi produzido. Logo, é aí que a crítica literária se torna 
tanto uma atitude estética quanto política e ética.

Literatura: muito além do cânone 

Como críticas e críticos, professoras/professores e pesquisado-
ras/pesquisadores de literatura devemos repensar cotidianamente 
o papel do cânone nos espaços de debate, formação e produção de 
conhecimento. Pensar, por exemplo, com quais livros de literatura 
vamos trabalhar na universidade é essencial para que esse processo de 
ressignificação do que se entende por literatura – ou arte – assuma um 
lugar mais democrático e menos excludente. Nesse sentido, vamos 
destacar aqui duas produções literárias que podem englobar nossas 
discussões intelectuais e acadêmicas, dos aspectos estéticos de cada 
texto às possibilidades de leitura possíveis e seus desdobramentos 
nos diferentes contextos de diálogo. O primeiro deles, O sol na cabeça, 
de Geovani Martins (2018), e o segundo, Castanha do Pará, romance 
gráfico de Gildati Jr (2018), são os dois exemplos sobre os quais nos 
deteremos um pouco. Nossa intenção não é dar conta da totalidade 
dessas obras, mas apenas estender o debate para essas produções 
consideradas marginais ou periféricas.

O livro O sol na cabeça (2018) do jovem escritor Geovani Martins 
reúne um conjunto de treze contos que leva a realidade de jovens das 
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periferias do Rio de Janeiro para dentro da narrativa literária. Além 
do contexto geográfico e sociopolítico, a estrutura sintática e lexical 
do texto também reflete a linguagem usada por jovens desse contexto, 
com expressões idiomáticas dessas comunidades, gírias, xingamentos 
e marcas próprios da oralidade do dia a dia desses grupos sociais, 
sobretudo, dos jovens. Esse, sem dúvidas, é um conjunto de textos 
literários sobre o qual a pesquisadora ou o pesquisador pode se 
deter em suas pesquisas, orientações e projetos. As possibilidades 
são inúmeras. Um livro como esse pode nos levar a diversas dis-
cussões estéticas, linguísticas, culturais, políticas e sociais, ou seja, a 
partir desse conjunto de contos podemos falar do nosso tempo – do 
presente – e aproximar a produção de conhecimento da sociedade. 
Sabemos igualmente que narrativas como essas reunidas em O sol 
na cabeça (2018) podem sofrer grande resistência de setores conserva-
dores da sociedade. Por isso, onde tivermos autonomia e liberdade 
para produção de conhecimento, podemos exercitar nossa prática 
social ao inserir um texto como esse nos programas de disciplinas 
universitárias, projetos de pesquisa, nos congressos acadêmicos, nas 
feiras de livros, etc. A crítica literária, em graus diferentes, mantém 
relações com todas essas atividades e espaços de debate e produção 
de conhecimento.

Já no primeiro conto, Rolézim, o narrador conta como seus amigos 
e ele se organizam para ir à uma das praias do Rio de Janeiro, nas 
regiões de padrões socioeconômicos mais altos. Sua narrativa reflete 
o dia a dia de quem testemunha diversas manifestações de violência, 
do convívio com jovens que estão envolvidos com drogas à violên-
cia policial nas comunidades, da preocupação em juntar as últimas 
moedas para o pão e a passagem de ônibus para ir à praia com os 
amigos. Na praia, o narrador aponta os contrastes que saltam: a forma 
como esses jovens periféricos são observados pela polícia, a maneira 
como outras pessoas também os olham. Tudo isso vai se revelando 
como uma violência estrutural que marca essa comunidade e seus 
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moradores. Rolé ou rolezinho se refere aos encontros promovidos 
por jovens das periferias de todo o país em um determinado local, 
geralmente, em praias, shopping centers e eventos artístico-cultu-
rais. Essa prática e reinvindicação de jovens, sobretudo de negros, 
se popularizou como um movimento entre os anos de 2014 e 2015.

As desigualdades, que resultam em violência, marcam a maneira 
de ver o mundo do narrador em todos os contos. Todas suas relações, 
sua rotina e sua trajetória são marcadas pela acentuada divisão de 
classes do Rio de Janeiro, pelas desigualdades que reforçam cotidia-
namente quem são os favelados e quem são os moradores da Zona 
Sul e pelas manifestações de violência que decorrem desse sistema 
socioeconômico desigual. 

O que pouco se fala é que, diferente das outras favelas, 
o abismo que marca a fronteira entre o morro e o asfalto 
na Zona Sul é muito mais profundo. É foda sair do beco, 
dividindo com canos e mais canos o espaço da escada, 
atravessar as valas abertas, encarar os olhares dos ratos, 
desviar a cabeça dos fios de energia elétrica, ver seus 
amigos de infância portando armas de guerra, pra depois 
de quinze minutos estar de frente pra um condomínio, com 
plantas ornamentais enfeitando o caminho das grades, e 
então assistir adolescentes fazendo aulas particulares de 
tênis. É tudo muito próximo e muito distante. E, quanto 
mais crescemos, maiores se tornam os muros (MARTINS, 
2018, p. 18).

As desigualdades social e econômica traduzem a própria com-
preensão de mundo do narrador de cada conto. Nos contos, essa 
divisão rico x pobre, branco x negro, Zona Sul x favela evidenciam 
as relações de dominação e de subalternidade presentes no nosso 
cotidiano. No conto Sextou, o jovem narra a satisfação de ter compra-
do o seu primeiro tênis nike após conseguir um emprego. Além de 
poder, agora, ajudar em casa, fato que tinha feito com que sua família 
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passasse a olhá-lo de outra forma. Ele parece se sentir mais humano 
e mais integrado às relações humanas como um todo. Por outro lado, 
esse emprego o fazia se enxergar numa relação de subalternidade e 
de inferioridade em relação às pessoas para quem trabalhava. 

Tudo me irritava neles, o jeito que andavam, falavam, riam, 
tratava os funcionários, mas o que eu mais detestava era 
quando reclamavam dos seus problemas: minha empregada 
faltou hoje, meu carro teve que ir pra oficina, não aguento 
mais fazer aula de inglês, o cachorro do vizinho latiu a noite 
toda (MARTINS, 2018, 100).

Em Espiral, o narrador demonstra o preconceito e o racismo 
que jovens negros passam diariamente na cidade. Uma senhora, por 
exemplo, que ao dividir o ponto de ônibus somente com um jovem 
negro, se mostra incomodada e inquieta com a situação. Em outro 
conto, o garoto que, ao pegar a arma do pai, naturaliza sua relação 
com o objeto. Algumas atividades que também expõem aspectos da-
quele contexto como a brincadeira de polícia e ladrão entre os mais 
jovens, onde, de um lado tem-se o time da polícia que persegue, do 
outro lado, o time dos ladrões. Mas há muitas outras brincadeiras. 
“A febre do momento era jogar à vera. Mata-mata, búlica, triângulo, 
figurinha, tazo no bafo” (MARTINS, 2018, p. 29).

A violência policial é um aspecto presente em vários contos. 
Num deles, o narrador revela que, com a chegada das UPP’s – Uni-
dade de Polícia Pacificadora –, essa violência se reforçou e ganhou 
novos mecanismos de censura, silenciamento, controle e, mesmo, 
tortura. “Bagulho ficou doido, os polícia sufocando, invadindo casa, 
esculachando morador por qualquer bagulho. Tu tá ligado como eles 
é” (MARTINS, 2018, p. 37). O que o narrador nos revela, na verdade, 
a partir de uma perspectiva de quem sofreu os efeitos das políticas 
de segurança pública implementadas pelas UPP’s, é que a instalação 
de unidades da polícia pacificadora acentuou a violência contra os 
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moradores dessas comunidades, ampliou a perseguição e as práticas 
de repressão e de tortura contra moradores e usuários de drogas, 
na maioria das vezes, com a adoção de um discurso de um suposto 
combate às drogas. Os relatos do narrador demonstram, ainda, que 
por trás da implementação dessas unidades de polícia em comuni-
dades do Rio de Janeiro há uma organização estrutural de milícias 
que organizam e controlam o tráfico e a venda de armas dentro das 
próprias comunidades. Racismo, flagrante forjado e repressão são 
apenas alguns desdobramentos da violência policial nessas comu-
nidades que aparecem nos contos. 

Outros processos sócio-históricos da realidade das periferias 
brasileiras e o surgimento de novos agentes de dominação e de con-
trole nas periferias são apontados nessas narrativas. O movimento 
de evangelização dentro dessas comunidades é um exemplo. Esse é 
um aspecto que pode ser discutido a partir do conto O mistério da vila. 
Nesse conto, dona Iara, personagem que exerce nessa comunidade 
um papel entre benzedeira e sacerdotisa de terreiro, antes muito re-
quisitada, agora prepara suas rezas e seus rituais de forma cada vez 
mais isolada. As pessoas passaram a frequentar as igrejas evangélicas 
que em poucos anos rapidamente se fixaram por toda parte nessas 
comunidades. Esse movimento sócio-histórico da atual realidade 
brasileira nos leva a pelo menos duas discussões. Primeiro, a perda 
étnico-cultural que esse processo de evangelização representa, uma 
vez que as pessoas deixam de se relacionar com elementos da sua 
formação histórica, cultural e religiosa. E, por outro lado, o problema 
sociopolítico que as igrejas evangélicas em si mesmo representam. A 
maioria dessas igrejas alienam seus frequentadores, especialmente a 
população das classes mais baixas, e impõe um discurso ideológico, 
político e religioso hegemônico e dominante. Isso tem nos levado a 
resultados sociais catastróficos como a interferência de lideranças 
religiosas nos processos políticos e o crescimento de ondas de ódio, 
intolerância e perseguição.
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As narrativas são construídas a partir de um ponto de vista de 
alguém que está dentro dessa comunidade, um olhar que vem de 
dentro e se projeta na literatura. “Olhava os becos, geral na rua, os 
cachaceiros, os maconheiros, os crentes, as novinhas, rapaziada da 
ronda, os trabalhadores chegando em casa” (MARTINS, 2018, p. 118). 
Esse movimento de produção discursiva-literária de vozes da peri-
feria, ao mesmo tempo, se abre para esses espaços de representação 
continuamente marginalizados e ignorados, como também permite 
a essas vozes silenciadas se manifestarem e apresentarem suas nar-
rativas também. O sol na cabeça reúne um conjunto de contos que 
nos permite produzir conhecimento a partir de várias perspectivas 
e oferece diversas aberturas na orientação de análises intelectual-
acadêmicas. Apenas alguns dos desdobramentos por meio da leitura 
dessa obra foram levantados acima. As possibilidades são inúmeras 
se levarmos em conta que cada contexto de produção-recepção é 
composto por um conjunto de agentes sociais com experiências e 
perspectivas próprias.

Outra produção literária que pode nos ajudar nesse sentido é o 
romance gráfico Castanha do Pará, de Gidalti Jr (2018). O HQ do pro-
fessor e quadrinista mineiro traz para essa narrativa um protagonista, 
morador de Belém, que sofre na pele os efeitos de diversos tipos de 
violência. Em casa, o personagem protagonista, um garoto, convive 
com o marido da mãe, agressor e alcoólatra. A mãe do jovem sofre 
violência doméstica cotidianamente. Castanha, como é conhecido, 
parece ter desaparecido. A vizinha da avó do garoto chama a polícia 
para que investigue o sumiço dele e passa, então, a narrar a pers-
pectiva dela sobre o adolescente e sua família. Já de início, a vizinha 
demonstra toda sua carga de preconceito com relação a Castanha. Ela 
afirma: “Vou logo avisando que não é flor que se cheire” (MOURA 
JÚNIOR, 2018, p. 12). Mas, conforme vamos observando ao longo 
dos quadrinhos, a sociedade sempre lançou o jovem Castanha às 
margens da vida social, econômica e, mesmo, afetiva. A personagem 
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relata ao policial que o menino vive pelo lado do Ver-o-Peso, mercado 
central de Belém.

Passamos a conhecer a história de Castanha a partir do relato que 
a vizinha faz ao policial. Ela fala da vinda da mãe para a capital. O 
relacionamento com Geraldo, o marido abusivo. A personagem fala 
do seu filho, Vitinho, e de como ele é diferente de Castanha. “Meu 
menino é de bem. Estudante. Rapaz trabalhador!” (MOURA JÚNIOR, 
2018, p. 16). Ao contrário de Castanha, segundo ela. É interessante 
observar, a partir da narrativa, como essa personagem lança todos os 
seus preconceitos sobre o garoto vizinho. Já em relação ao seu próprio 
filho, ela o coloca numa posição da qual passamos, no mínimo, a 
desconfiar. Os quadrinhos deixam alguns indícios de que a narrativa 
dela é distorcida tanto em relação a Castanha quanto ao seu filho, 
segundo critérios que ela mesma julga corretos. Numa das agressões 
de Geraldo à mãe Castanha, o garoto sai mais uma vez a perambular 
pelas ruas. Por onde passa é enxotado. As cenas em que esse marido 
agressor aparece são sempre sombrias. Há no HQ um trabalho com 
as cores, uma linguagem, que também constrói a maneira como esse 
sujeito exerce a violência contra a mulher diariamente. 

A segunda parte da narrativa se inicia com a imagem do Ver-o-
-Peso. Pessoas transitando com mercadorias, conversando, negocian-
do. Castanha observa. Aqui nos aproximamos do olhar do garoto. 
A personagem que faz o relato ao policial continua informando-o 
sobre o que supostamente sabe a respeito de Castanha. A narrativa 
da vizinha pouco a pouco contrasta com a trajetória do jovem nas 
ruas de Belém. Os quadrinhos vão revelando as desigualdades, o 
abandono, a fome e a violência que Castanha sofre nas ruas. Num 
dado momento, Castanha passa por uma espécie de sonho. Sonha 
estar jogando no Remo numa final. Ele acorda com uma mulher 
jogando um balde de água fria sobre ele, quem o expulsa das redon-
dezas. Enquanto os desenhos – os quadrinhos – contrastam com a 
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história relatada ao policial pela vizinha da família, ela conta como 
o garoto desapareceu de vez. Castanha tinha ido buscar cigarros e 
sua mãe aproveitou para esfaquear Geraldo, pois já não suportava 
as agressões do marido. Quando o garoto retorna, vê toda a cena 
e volta para as ruas. Acusado de ladrão, passando frio nos dias de 
temperaturas amenas, sob chuva ou sol, vendendo balas nos ônibus, 
Castanha é cada vez mais violentado pela sociedade e deixado à 
margem. Até numa igreja onde ele resolveu entrar para assistir uma 
missa, sua presença se torna incômoda e um dos frequentadores dá 
algumas moedas supostamente para o garoto ir lanchar. Nos últimos 
quadrinhos, Castanha aparece atropelado por um ônibus enquanto 
o policial relata à vizinha que há no IML um corpo semelhante ao 
do garoto. E a narrativa encerra com a imagem da avó de Castanha, 
dona Nazaré, esperando a volta do garoto.

Tanto O sol na cabeça (2018) quanto Castanha do Pará (2018) são 
trabalhos literários que, admitidos pela crítica literária, possibilitam 
a inserção de inúmeras vozes constantemente silenciadas e margi-
nalizadas, tornando, assim, a própria produção crítica um espaço 
mais democrático e ético. Logo, são produções literárias que podem 
ressignificar e reorientar as ferramentas de produção crítica, social e 
discursiva. Qualquer uma das duas produções nos levam a inúmeras 
discussões possíveis. E, em nenhum momento, deixam de ser pro-
duções literárias. Ambas suscitam diversas reflexões e proposições 
estéticas, sociais e políticas. O conjunto de narrativas de O sol na cabeça 
(2018) e a narrativa de Castanha do Pará (2018) exercem essa função 
dupla para a qual estamos chamando a atenção: por um lado, são 
produções literárias, que inserem elementos estéticos e estilísticos 
próprios da criação ficcional; por outro lado, revelam um discurso 
político-ideológico que se coloca contrário à estrutura sociopolítica e 
econômica que resulta em desigualdades e violência. Nesse sentido, 
são narrativas que também assumem uma função social, se inserem 
num engajamento de trazer para a produção artística vozes e grupos 
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silenciados, excluídos e marginalizados na nossa sociedade. Por isso 
que, ao escolhermos trabalhar com textos literários como os dois 
exemplificados acima, estamos não apenas questionando o câno-
ne, como também introduzindo no debate público vozes que não 
são representadas, vozes que são inferiorizadas e subalternizadas. 
Consequentemente, nossa atitude tampouco é somente estética, ela 
também é política.

Nesse sentido, demonstramos que a literatura, a produção ar-
tística como um todo, permanece viva para muito além dos limites e 
fronteiras impostas por grupos dominantes. A literatura pode viver e 
orientar cada um de nós nos diferentes espaços por onde passamos. 
Ela não se restringe aos limites dos bancos escolares e universitários. 
A literatura pode estar numa comunidade, no campo, nos grandes 
centros urbanos ou no interior. E, assim como os diferentes grupos 
sociais e econômicos minoritários têm direito ao acesso à literatura, 
eles têm igualmente o direito à produção dessas narrativas. Esses 
grupos têm o direito de poder contar suas histórias, registrar suas 
memórias e colocar em prática sua capacidade criativa e artística. Nós, 
a crítica universitária, temos um papel importante na transformação e 
ressignificação desses espaços de representação. Somos nós que con-
tamos com determinadas ferramentas discursivas, sociais e políticas 
capazes de questionar os parâmetros de exclusão e marginalização, 
apagando-os. Somos nós que podemos desestabilizar os padrões 
avaliativos excludentes do que é arte e inserir nesse campo vozes e 
grupos sociais silenciados e deixados à margem. Um dos objetivos 
deste artigo passa justamente por reivindicar maior diversidade étni-
ca, sexual, cultural, religiosa e social na adoção de um corpus literário 
para fins de produção da crítica literária. A nossa proposição central 
é, por fim, pensar a crítica literária nessas duas dimensões de suas 
preocupações: estética e política.   
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NOTAS SOBRE UM ARQUIVO OUTRO: 
SILVIANO SANTIAGO E A EMERGÊNCIA 
DE UM PENSAMENTO LATINO-
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo delinear articulações epistêmicas, 
aqui intituladas de notas, a partir da noção/impressão (DERRIDA, 2001) 
de um arquivo outro (NOLASCO, 2018), de caráter latino (PIZARRO, 
2009), atravessado pelo projeto homo-bio-ficcional-ensaísta do escritor e 
crítico mineiro Silviano Santiago. Para isso, assentaremo-nos na visada 
epistemológica crítico-biográfica fronteiriça deslindada por intelectuais 
como Walter Mignolo, Edward W. Said, Zulma Palermo e Adolfo Albán 
Achinte. Dentre os conceitos utilizadas na discussão, sobressam-se 
desprendimento (MIGNOLO, 2014), ser colonizado (SAID, 2003), diferença 
colonial (PALERMO, 2010), papel do intelectual (PALERMO, 2008) (SAID, 
2005), arquivo latino (PIZARRO, 2009) e paradigma outro (MIGNOLO, 2003). 
Portanto, diante disso, buscaremos aquilatar uma proposta (des)arquivística 
outra aportada não mais exclusivamente nos legados coloniais-imperiais do 
Ocidente, mas, sim, na emergência do(s) pensamento(s) latino-fronteiriço(s), 
sobremaneira, no que se interpela pelo escritos literário-teóricos de Silviano 
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Santiago emergidos a partir dos trópicos da América Latina, do Brasil e por 
nós da fronteira-sul com o Paraguai e a Bolívia.

Palavras-chave: Silviano Santiago; arquivo; América Latina; diferença 
colonial; paradigma outro. 

Resúmen: Este trabajo tiene como objetivo esbozar articulaciones epistémicas, 
aquí llamadas notas, partiendo de la noción/impresión (DERRIDA, 2001) 
de un archivo otro (NOLASCO, 2018), de carácter latino (PIZARRO, 2009), 
atravesado por el proyecto homo-bio-ficcional-ensaísta del escritor y crítico de 
Minas Gerais Silviano Santiago. Entonces, nos basaremos en la perspectiva 
epistemológica crítico-biográfica fronteriza trabajada por intelectuales como 
Walter Mignolo, Edward W. Said, Zulma Palermo y Adolfo Albán Achinte. 
Entre los conceptos utilizados en la discusión, desprendimiento (MIGNOLO, 
2014), ser colonizado (SAID, 2003), diferencia colonial (PALERMO, 2010), 
papel del intelectual (PALERMO, 2008) (SAID, 2005), archivo latino 
(PIZARRO, 2009) y paradigma otro (MIGNOLO, 2003). Por lo tanto, en 
vista de esto, buscaremos una propuesta (des)archivista otra, puesta no 
solo y exclusivamente a los legados coloniales-imperiales de Occidente, 
sino, más bien, en la emergencia de pensamiento(s) latino-fronterizo(s), 
sobremanera, en lo cual es interpelado por los escritos literario-teóricos de 
Silviano Santiago emergidos partiendo de los trópicos de América Latina, 
Brasil y por nosotros de la frontera-sur con Paraguay y Bolivia.

Palabras clave: Silviano Santiago; archivo; América Latina; diferença 
colonial; paradigma otro.

Na América Latina, há diferenças em relação à Europa e ao 
Primeiro Mundo. Como pensar o arquivo a partir da diferença 
colonial? (PIZARRO, 2009, p. 353, grifos nossos)

O paradigma outro é, em última instância, o pensamento 
crítico e utópico que se articula em todos aqueles lugares 
os quais a expansão imperial/colonial negou a possiblidade 
de razão, de pensamento e de pensar o futuro. É paradigma 
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outro em última instância porque já não pode se reduzir 
a um paradigma mestre, a um paradigma novo que se 
autoapresente como a nova verdade. A hegemonia de 
um paradigma outro será, utopicamente, a hegemonia da 
diversalidade, isto é, da diversidade como projeto universal [...] 
(MIGNOLO, 2003, p. 23, grifos nossos e tradução nossa)

É à luz de um paradigma outro (MIGNOLO, 2003) endossado 
pelo viés crítico-biográfico fronteiriço permeado pelas epistemologias 
do Sul global-metafórico e pela injunção descolonial que este ensaio e, 
especialmente, estas notas sobre um arquivo outro, latino-biográfico-
-pessoal-íntimo-literário-sensível-afetivo-crítico, delineiam-se. Dada 
essa premissa, o arquivo aqui encenado criticamente se interpela 
pelas relações biolocais (bios + lócus) entre as nossas sensibilidades 
e histórias locais de pesquisadores homossexuais que (sobre)vivem, 
habitam, sentem, pensam e escre(vi)vem1 a partir da exterioridade 
com as vicissitudes e particularidades bio-geo-epistêmicas de Silvia-
no Santiago, escritor e ensaísta mineiro presente no bojo das nossas 
empreitadas teórica-afetivas desde 2017, ano em que começamos a 

1 Julgamos necessário fazer um adendo no que convém ao uso do conceito de 
escrevivência para falar a partir de Silviano Santiago. Em sua primazia, Conceição 
Evaristo o utiliza para pensar a inter-relação entre o seu próprio bios e sua obra, uma 
vez que a condição de mulher negra fundamenta sua subjetividade. Entretanto, 
como a própria escritora ressalta, qualquer autor pode ser contaminado por suas 
subjetividades ao escrever. Isso posto, é a partir desse eixo de contaminação que nos 
valemos da escrevivência para teorizar neste texto. Ademais, a preferência pelo uso 
da escrevivência neste ensaio, e não (auto)ficção e/ou simplesmente (auto)biografia, 
se justifica, sobremaneira, pela premissa homo-biográfica imbricada na literatura 
do escritor mineiro ao narrar, por exemplo, sua relação de amizade/amância/amor 
com o produtor musical Ezequiel Neves em Mil rosas roubadas. Da nossa óptica, 
esse particular fundamenta uma das bases essenciais e latentes da subjetividade 
de Silviano Santiago não só no romance em questão, mas na totalidade de sua 
literatura marcadamente homossexual. Para uma leitura mais abrangente dessa 
conceituação, conferir outro artigo nosso intitulado “Escre(vi)ver é trazer a morte 
na ponta da língua: Mil rosas roubadas de Silviano Santiago” publicado no periódico 
“Humanidades & Inovação”. Disponível em: https://revista.unitins.br/index.php/
humanidadeseinovacao/article/view/1367. 

https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/1367
https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/1367
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nos debruçar sobre seu projeto homo-bio-ficcional-ensaísta na seara 
do romance Mil rosas roubadas (2014). Dito isso, como condição sine 
qua non, a leitura outra proposta se embasa no plasmar de um lócus 
biográfico-descolonial-fronteiriço a fim de pensar a noção de arquivo 
para além da visada hegemônica do Mal de arquivo (2001) de Jacques 
Derrida tomando por base o engendramento das diferenças coloniais 
(PIZARRO, 2009) pulsantes e latentes no(s) arquivo(s) latino-fron-
teiriço(s) emergente(s) da(s) exterioridade(s) do saber, do sentir e 
do pensar.

Em linhas gerais, a proposta que ensejamos se descortina 
enquanto um desdobramento, em um nível específico, do paper 
intitulado “A pesquisa tem alma: Pedro/Silviano corpos que (trans)
bordam fronteiras”, apresentado no módulo II da disciplina “Teorias 
sem disciplina” no Programa de Pós-graduação em Estudos de Lin-
guagens (PPGEL), e, em uma perspectiva geral, de um projeto maior 
corroborado pela dissertação até então chamada “Silviano Santiago 
para além das montanhas: uma leitura crítico-biográfica fronteiriça”, 
desenvolvida, também, no PPGEL. Nesse intento, a possibilidade de 
pensar um arquivo exclusivamente derridiano, posto no si-mesmo, 
na interioridade e alocado nas articulações europeias/estadunidenses 
não se sustenta mais dada a emergência e a potência epistemológi-
ca dos saberes latinos-fronteiriços os quais, à revelia das epistemes 
modernas, são erigidos a partir (e não mais sobre) das vicissitudes 
biolocais dos habitantes do Terceiro Mundo geoistórico e epistêmico, 
bem como das suas sensibilidades e histórias locais abalizadas em 
um paradigma outro, não-moderno por excelência. Todavia, julgamos 
necessário pontuar que isso não quer dizer desconsiderar, excluir 
ou apagar (?) o já institucionalizado; pelo contrário, buscamos des-
-aprendê-lo e teorizá-lo de modo outro na esteira dos fragmentos do 
arquivo conceitual latino (PALERMO, 2008) por vias das teorizações 
descoloniais/fronteiriças de desprendimento (MIGNOLO, 2014).
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Para tal, nossas reflexões concernentes a um arquivo outro, toma-
do pela presença discursivo-espectral-latina de Silviano Santiago, se 
desenvolverão sob a pluma da crítica biográfica fronteiriça cunhada 
por Edgar Cézar Nolasco pela confluência dos estudos descoloniais/
fronteiriços com a crítica biográfica, isso é, pela presença constante do 
bios + lócus dos sujeitos na cena teórico-epistemológica. No tocante 
aos conceitos e autores utilizados, valer-nos-emos, essencialmente, do 
desprendimento (MIGNOLO, 2014), do ser colonizado (SAID, 2003), 
da diferença colonial (PALERMO, 2010), do papel do intelectual (PA-
LERMO, 2008) (SAID, 2005), do arquivo latino (PIZARRO, 2009) e do 
paradigma outro (MIGNOLO, 2003). À vista disso, angariamos, com 
base nas conceituações mencionadas e nos fragmentos que epigrafam 
esse ensaio, pensar uma noção outra de arquivo vertida a partir dos 
grilhões das diferenças coloniais que grassam no mundo e habitam 
pessoas, sensibilidades, lugares, histórias locais, sobrevivências, sa-
beres, linguagens, literaturas e artes aquilatados na contracorrente do 
universalismo hegemônico-abstrato apontado acima pelo intelectual 
argentino Walter Mignolo. 

Assim, diferentemente do que as epistemes modernas/colonia-
lidade (faces de uma mesma moeda) vêm realizando de maneira 
sucessiva, o corolário de um arquivo outro evocado por nós não 
almeja se reduzir a um paradigma mestre/novo autoaprensentando uma 
nova verdade (MIGNOLO, 2003, p. 23), mas, sim, abrir-se para uma 
articulação que leve a cabo a diversalidade como projeto universal 
(MIGNOLO, 2003, p. 23). Nesse ínterim, a busca/perseguição, para 
utilizar, pelo pluriverso, uma expressão cara a Derrida, de um ar-
quivo outro-latino deve primar por práticas de desobediência epis-
têmica, opção descolonial e desprendimento, na medida em que as 
formas de conhecimento postos-vertidos nos arquivos ocidentais/
ficções modernas (MIGNOLO, 2014, p. 07) não dão conta de acessar 
as particularidades e as celeumas coloniais-biolocais dos habitantes 
da(s) exterioridade(s), tal qual as nossas e as de Silviano enquanto 
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intelectuais homossexuais e terceiro-mundistas que escre(vi)vem 
re-existindo a partir dos trópicos tupiniquins das fronteiras geois-
tóricas e, primordialmente, epistemológicas dos loci e dos saberes. 
Partindo dessa óptica, se o ponto fulcral do arquivo derridiano com-
pete a uma série de impressões, entrevemos, portanto, que essas se 
designam terminantemente aos que não experienciaram no corpo, 
no saber, no sentir e no pensar a colonialidade do poder e as marcas 
das diferenças coloniais responsáveis por (de)marcar e (re)criar a(s) 
exterioridade(s). Segundo Derrida:

Não temos conceito [de arquivo], apenas uma impressão, 
uma série de impressões associadas a uma palavra. 
Oponho aqui o rigor do conceito à vaga ou mesmo franca 
imprecisão, à relativa indeterminação de uma tal noção. 
‘Arquivo’ é somente uma noção, uma impressão associada a 
uma palavra e para a qual Freud e nós não temos nenhum 
conceito. Temos apenas uma impressão, uma impressão que 
insiste através do sentimento instável de uma figura móbil, 
de um esquema ou de um processo in-finito ou indefinido. 
(DERRIDA, 2001, p. 43-44, grifos do autor)

Desse prisma, pelo crivo do pensamento de Mignolo e do projeto 
homo-bio-ficcional-ensaísta de Silviano que (des)arquiva, à sua manei-
ra, as diferenças coloniais atribuídas à literatura brasileira/América 
Latina e, por sua vez, aos latinos, brasileiros, terceiro-mundistas, 
homossexuais, queer, corpos performático-inconvenientes, exilados 
etc., endossamos a emergência de nos desprendermos das ficções (e 
impressões/noções) perpetradas e naturalizadas pela matriz moderna e 
colonial de poder através dos liames de um pensar descolonial que converte 
em projeto e processo essa prática teórica outra (MIGNOLO, 2014, 08). 
Conforme o argentino expõe, a meia-face da modernidade, a colo-
nialidade, (re)produz diversas feridas coloniais, sendo essas, dentre 
outras, patriarcais (reguladoras dos gêneros e das sexualidades) e 
racistas as quais, segundo ele, narcotizam o pensamento (MINGOLO, 
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2014, s/p). Diante desse cenário, questionamo-nos, frente à conceitua-
ção arquivística/arquiviolítica de Derrida, até onde tais impressões 
e noções, contaminadas pela supremacia universalista-monotópica 
abstrata dos saberes modernos, conseguem acessar no que convém 
ao plasmar dos nossos corpos/mentes/sensibilidades colonizados(as). 
Existimos, pensamos, produzimos e escre(vi)vemos homo-biografi-
camente partir das margens, bordas e periferias porosas-fronteiriças 
brasileiras/latinas de Campo Grande (MS) e do Rio de Janeiro (RJ), 
cidade onde o mineiro atualmente reside. 

Desse modo, no bojo das impressões/noções de Derrida, há 
espaço para as feridas coloniais (sexuais, biolocais, epistemológicas) 
abertas, e ainda sanguinolentas, deixadas pelos europeus? Pelo imbri-
car do pensamento crítico-biográfico fronteiriço arraigado ao nosso 
ser-pesquisador, acreditamos que não. A proposta de um arquivo 
outro deve primar pela urgência de pensar em/a partir das fronteiras 
(MIGNOLO, 2014, p. 08) geoistórico-epistêmicas, das sensibilidades, 
desejos, afetos, ausências e presenças intrínsecas aos loci biolocais 
daqueles que se propõem a pensar/escre(vi)ver não mais sobre os 
outro(s), mas, sim, a partir de si mesmo como ponto de partida para 
qualquer reflexão de cunho epistemológico. Na contracorrente de 
diversas plêiades de intelectuais brasileiros que ainda insistem em 
replicar, à exaustão, as teorias e paradigmas viajantes/itinerantes 
modernos e hospedá-los (sem transculturá-los) nos trópicos, Silviano 
abre a caixa de Pandora latino-fronteiriça ao desarquivar as diferenças 
coloniais responsáveis por (de)marcarem os corpos e os saberes 
enquanto inferiores e até mesmo inexistentes, tal qual se deslinda 
em “O entre-lugar do discurso latino americano” (1978) no tocante 
às idiossincrasias coloniais no Brasil e na América Latina, em “In-
conveniências do corpo como resistência” (2019) pela insígnia do 
corpo-performático-inconveniente de Ney Matogrosso ou até mesmo 
com os romances Stella Manhattan (1985) e Mil rosas roubadas (2014) 
ao evocar, no seio da tradição literária brasileira, a presença de per-
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sonagens queer, homossexuais e (trans)fronteiriços que corroboram 
a possibilidade de um esboroamento/esfacelamento da narrativa 
heterossexista-patriarcal.

Isso claro, compreendemos que a percepção de um arquivo outro, 
atravessado pela emergência do pensamento latino-fronteiriço, deve 
levar em consideração aquilo que o intelectual palestino Edward W. 
Said conclama de paisagem imperial (SAID, 2003, p. 126), ou seja, as nos-
sas relações com os outros (com a(s) exterioridade(s), da nossa óptica), 
outras culturas, Estados, histórias, experiências, tradições, povos e destinos 
(SAID, 2003, p. 123). Esse paradigma outro aposto na perspectiva de 
um arquivo da exterioridade não pode se aquilatar à revelia e/ou ex-
trínseco às relações concretas existentes, ainda na esteira do palestino, 
entre culturas, potências imperiais, não-imperiais (SAID, 2003, p. 126) 
e, ainda, das histórias locais e sensibilidades que fundamentam os 
sujeitos. Dessa forma, conclamar as impressões/noções arquivísticas/
arquiviolíticas: “Sozinhas e sem o reconhecimento da experiência co-
lonial, diz Fanon, as narrativas ocidentais e iluminação e emancipação 
revelam-se uma hipocrisia fútil, e o pedestal greco-latino se reduz 
a pó” (SAID, 2013, p. 134). Intentamos, portanto, que o mal sofrido 
pelo arquivo derridiano é radical e altamente moderno (NOLASCO, 
2018, p. 78) não encampando os males que os sujeitos colonizados e, 
por extensão, seus/nossos arquivos da(s) exterioridade(s), padecem.

Pluriversalmente, o arquivo outro, da exterioridade, latino e 
terceiro-mundista o qual estamos propondo à guisa das nossas 
bios-epistêmico-geoistoricidades compreende o nosso lócus de enun-
ciação crítico-fronteiriço pela insígnia de um arquivo vivo e aberto 
evocando a possibilidade de uma teorização outra como forma de melhor 
compreender nossos corpos e mentes “esquecidos” e/ou desconsiderados 
pela episteme e arquivo modernos (NOLASCO, 2018, p. 79). Said nos 
é necessário para descortinar que a nossa experiência de sujeitos 
colonizados, dependentes, subalternos e súditos do Ocidente não se 
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findou: “[...] quando o último policial branco partiu e a última ban-
deira europeia foi arriada. Ter sido colonizado era [é] uma sina com 
consequências duradouras, injustas e grotescas [...]” (SAID, 2003, p. 
115). Assim sendo, o arquivo outro, da exterioridade, é aquele que, 
sobremaneira, desobedece aos estigmas de inferioridade (SAID, 2003, 
p. 116) incutidos em seus proponentes por uma injunção de optar 
por ser, estar, pensar e escre(vi)ver descolonialmente, pois, para o 
intelectual palestino, ser um dos colonizados significa ser demasiadas coi-
sas diferentes, em diversos espaços e momentos, todavia, sempre inferiores 
(SAID, 2003, p. 116). 

Entremeados por essa postulação, concebemos que na mesma 
medida em que não há disciplina, episteme, instituição ou conhecimen-
to extrínsecos aos grilhões das formulações socioculturais, históricas 
e políticas (SAID, 2003, p. 120), esses, por sua vez, também não se 
encontram exteriores à fomentação dos arquivos, em especial, aqueles 
projetados a partir das fronteiras dos espaços, teorias, disciplinas, 
sensibilidades e corpos-corpus outros. Para o ideário moderno/colo-
nial, há uma resistência de reconhecimento das contemporaneidades 
dos povos e dos saberes erigidos pelos colonizados extinguindo a 
possibilidade de co-existência simultânea entre a interioridade e 
a(s) exterioridade(s), pois, para Adolfo Albán Achinte, nem todos 
podem caber/estar no mesmo tempo, mesmo que estejam compartilhando 
os mesmos espaços (ACHINTE, 2009, p. 85). Nesse cenário, conforme 
Achinte explicita, a América Latina, e estendemos a reflexão para o 
arquivo dessa, foi convertida em receptáculo das tendências, discursos 
e produções do Primeiro Mundo europeu e norte-americano que, por sua 
vez, impediam o reconhecimento das dinâmicas que aqui se desenvolviam 
(ACHINTE, 2009, p. 88). Dada essa compreensão, é papel e tarefa 
de um pesquisador aquilatado no viés fronteiriço-descolonial trazer 
à baila injunções que proponham modus operandi e vivendi outros de 
pensar seus próprios arquivos desprendidos das amarras do Ocidente 
europeu-estadunidense.
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Endossados por essas assertivas, estabelecemos uma articu-
lação (des)arquivística e (des)arquiviolítica através não só de uma 
epistemologia outra, mas, ademais, por meio das artes, literaturas 
e linguagens latino-brasileiras não mais mediadas pela ficção da 
universalidade ocidental, a qual rechaçou e deixou de lado as es-
pecificidades (ACHINTE, 2009, p. 88) das histórias locais, corpos 
e sensibilidades terceiro-mundistas. Tal qual elencamos a partir de 
Silviano, há que se promover noções e impressões outras de um ar-
quivo latino-fronteiriço que contemple em seu bojo as diversalidades 
de pensamentos, opções de vidas, modos demasiados de fazer, sentir, 
atuar e pensar de nosso tempo (ACHINTE, 2009, p. 89). Ainda no intento 
das particularidades desse arquivo outro, faz-se impossível pensá-lo 
extrínseco à ferida colonial deslindada por Mignolo na esteira de 
Gloria Anzaldúa. Em linhas gerais, a ferida colonial aberta em nossos 
corpos, mentes e saberes é quem perpetua a lógica histórica (im)posta pela 
colonialidade do poder sendo essa o dispositivo que (re)produz a diferença 
colonial (PALERMO; SIÑANIS, 2015, p. 108). Além disso, classifica, 
através de definições valorativas, populações e conhecimentos, sobre-
tudo, periféricos/marginais, no que tange às deficiências e/ou excessos 
em relação àquele que tomou para si o papel assimétrico-hegemônico 
de poder classificar (PALERMO; SIÑANIS, 2015, p. 108).

Para a intelectual argentina Zulma Palermo, a diferença colonial, 
correlata à ferida colonial, é uma lógica operante, ao mesmo tempo, 
em níveis que se estendem desde os poderes político-econômicos até 
as subjetividades/sensibilidades incluindo, nessa plêiade de classifica-
ções assimétricas, questões étnicas, sexuais e de gênero (PALERMO, 
2010, p. 82). Palermo reitera, ainda, que tais estigmas (incutidos aos 
outros da(s) exterioridade(s) pelo si-mesmo da interioridade) corrobora 
a própria colonialidade do conhecimento e o ideal universalista de 
que só há uma maneira de habitar o mundo (PALERMO, 2010, p. 83) e, 
do nosso ponto de vista, apenas um modo de constituir arquivos. 
Na contracorrente dessa formulação colonial-moderna-imperialista, 
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angariamos que há demasiadas, pluri-versais e diversais maneiras 
de (sobre)viver no planeta e, mais ainda, de escre(vi)vê-lo pela si-
multaneidade de arquivar-desarquivar existências, sensibilidades 
e saberes outros, da maneira que viemos propondo à luz do projeto 
homo-bio-ficcional-ensaísta de Silviano não apenas nesse texto, mas, 
na totalidade das nossas produções conceituais desde 2017 ainda 
na Iniciação Científica.

Nesse sentido, Said, mais uma vez, nos é necessário para deslin-
dar o paradigma outro impresso nas produções de Silviano Santiago, 
haja vista que o escritor e ensaísta não se utiliza, exclusivamente, 
dos empréstimos da teoria literária e da história (SAID, 2003, p. 
131) desconsiderando os bordejos e os tracejados de questões po-
líticas (SAID, 2003, p. 131). Silviano não se mune apenas de teorias 
estéticas e analistas unicamente assentadas em uma poiésis clássica 
descorporificada; pelo contrário, incute um roçar e um (des)arquivar 
entre o seu próprio corpo homossexual, latino, brasileiro, mineiro e 
o seu corpus postos e desnudados em um espaço público que é tão 
biográfico quanto geoistórico-epistemológico. Para o crítico palestino, 
“[...] as narrativas ou são políticas e ideologicamente admissíveis, ou 
não o são.” (SAID, 2003, p. 132). Não basta viver entre fronteiras e/
ou no Terceiro Mundo para se pensar de maneira outra, por isso, de-
lineamos que Silviano traz para si a (auto)consciência das diferenças 
coloniais incutidas em seu/nossos corpos e mentes e, por meio delas, 
(des)arquiva, a partir dos trópicos, suas articulações epistêmicas e sua 
literatura conscientes da condição de estranho, um outro não-europeu 
(SAID, 2003, p. 305) que, à revelia, lhe impuseram.

Em Representações do intelectual (2005), Said estabelece que é papel 
do intelectual derrubar os estereótipos e as categorias redutoras que limitam 
o pensamento humano e a comunicação, ele deve ser um outsider que perturba 
o status quo (SAID, 2005, p. 10). Trazendo, novamente, essa premissa 
para o posicionamento outro de Silviano, compreendemos que o mi-
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neiro além de perturbar a putrefação do status quo da classe média 
brasileira, (des)arquiva, pela égide do entre-lugar e do pós-colonia-
lismo no tocante à literatura brasileira2, as problemáticas coloniais-
-culturais que ainda grassam e (sobre)vivem não apenas na América 
Latina, mas na sociedade heterossexista patriarcal tupiniquim por 
meio, por exemplo, do corpo inconveniente de Ney Matogrosso na 
cena performática. Entendemos, portanto, que o mineiro perturba o 
arquivo colonial o desobedecendo e promovendo paradigmas outros, 
por excelência. No exercício intelectual-literário, Silviano reveste seu 
corpus de corpos e biosgeoistoricidades ao evocar inflexões pessoais, 
sensibilidades (SAID, 2005, p. 26) e histórias locais dando sentidos 
outros ao que é dito, escre(vi)vido e (des)arquivado. Afinal, queira a 
episteme moderna ou não, pensar é um modo de experienciar o mundo 
(DEDALUS apud SAID, 2005, p. 30) e Silviano o experiencia pelos 
atravessamentos da colonialidade, do imperialismo e do heteros-
sexismo-patriarcal que são vertidos em suas escrevivências.

Ainda na perspectiva do papel do intelectual, Zulma Palermo 
nos é válida para apontar que o trabalho ético do crítico latino deve 
se concentrar na construção outra da história que foi esquecida, 
apagada, censurada e perpetuada por pensamentos, conclamados 
por ela, enquanto a-históricos (PALERMO, 2008, p. 220). É necessário 
que nós, intelectuais latinos, pensemos na direção de (des)arquivar 
as formações diversais das nossas próprias sensibilidades contrapos-
tas ao entendimento descorporificado assentado na morte do sujeito 
(PALERMO, 2008, p. 220). No viés das práticas teóricas, as vicissi-
tudes latinas devem girar em torno das diferenças coloniais com 
base no posicionamento crítico outro na contraposição ao projeto e à 
narrativa da modernidade-colonialidade (PALERMO, 2008, p. 221). 
Assim, o ponto fulcral em relação ao arquivo derridiano exposto, e, 

2 Fazemos menção ao ensaio “A literatura brasileira à luz do pós-colonialismo” 
publicado no jornal “Folha de São Paulo” em 2014.
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por extensão, ao pós-estruturalismo nele incutido, concerne não na 
negação de sua óbvia importância, mas, sim, na aceitação de que 
sua percepção fundada no seio da modernidade-colonialidade não 
nos contempla enquanto terceiro-mundistas, latinos, brasileiros, sul-
-fronteiriços e, sobretudo, que sua injunção não pode ser canonizada 
como “livro sagrado” carregando “verdades reveladas” para todos, como 
explicita Palermo (2008, p. 239). Ana Pizarro, no texto “A América 
Latina como arquivo literário: Gabriela Mistral no Brasil”, corrobora 
justamente o que viemos bordejando nesse ensaio: a formulação de 
um arquivo outro-latino endossado não mais pelo Primeiro Mundo, 
pela metrópole, e, sim, pelas diferenças coloniais que o revestem 
(PIZARRO, 2009, p. 353):

[...] seu espaço toma forma em um campo político 
frequentemente convulsionado, instável, muitas vezes 
arbitrário. Surgimos como sociedades desde o colonialismo 
do poder, tal como foi descrita pelo pensador peruano 
Aníbal Quijano, e estamos marcados pelo cataclismo 
cultural dos inícios. Emergimos como sociedades plurais e o 
desenvolvimento desigual da nossa história, suas superposições, 
suas misturas, seus meandros, constituíram uma sociedade fractal 
difícil de ser disciplinada de acordo com os padrões da metrópole. 
(PIZARRO, 2009, p. 353, grifos nossos)

‘O conhecimento não é abstrato e descontextualizado. 
Ao contrário, diz Walter Mignolo - é uma manifestação 
da diferença colonial’. Exatamente por isso, se impõe 
a necessidade de um ou vários arquivos articulados, 
acessíveis no espaço da memória literário-cultural do 
continente. Precisamos estabelecer as condições para elaborar 
um discurso sobre nós mesmos. A América Latina como arquivo 
literário precisa da urgência do registro, do testemunho de 
memória, do documento, devido à precariedade de sua condição 
histórica. (PIZARRO, 2009, p. 356, grifos nossos)
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Dadas as assertivas de Pizarro nos fragmentos expostos, chama-
mos atenção para o trecho em que a autora proclama que precisamos 
estabelecer as condições para elaborar um discurso sobre nós mesmos. Nesse 
ínterim, o compromisso ético-conceitual-epistemológico-biolocal da 
proposta aqui angariada de um arquivo outro se entremeia pela emer-
gência do pensamento latino-fronteiriço envolto da real conjuntura 
de nos registrarmos a partir de nós mesmos aquilatando nossos teste-
munhos de memória considerando as diferenças coloniais que a nós 
foram (im)postas. Segundo Mignolo, a proposta do paradigma outro, 
que sustenta a leitura fronteiriça que aqui aportamos a partir de um 
arquivo latino-fronteiriço, emerge do silêncio que grita (MIGNOLO, 
2003, p. 20) detrás da(s) exterioridade(s) em sua diversalidade planetária 
conectada pela experiência histórica comum do colonialismo (MIGNOLO, 
2003, p. 23) marcado pela (im)posição das diferenças coloniais e pela 
colonialidade do poder. O paradigma e arquivo outros trazem em 
seus bojos a diversalidade de formas linguísticas-críticas-artísticas-li-
terárias de pensamentos dominados pela supremacia universalista 
e assimétrica da modernidade (MIGNOLO, 2003, p. 20).

Na contracorrente das epistemes modernas, não há um autor de 
referência e/ou uma origem comum para o paradigma outro (MIG-
NOLO, 2003, p. 20), pois ele se conecta pelo compartilhamento do 
vivido/aprendido no próprio corpo o trauma da imposição do Oci-
dente através dos valores, ditos universais, de progresso, bem-estar, 
bem-ser impostos aos habitantes do Terceiro Mundo (MIGNOLO, 
2003, p. 20). Em suma, sua emergência se localiza em/a partir das 
histórias locais e das sensibilidades da(s) exterioridade(s) que ti-
veram suas potencialidades negadas no conflito entre as línguas, 
saberes e sentires (MIGNOLO, 2003, p. 22). Para o argentino, essa 
proposição outra (e não nova e/ou mestre) emerge das experiências 
dos crioulos, mestiços, indígenas, afro-americanos e homossexuais, 
como nós (Pedro/Silviano), uma vez que esses lugares de re-existên-
cia contaminados por histórias, memórias, dores, línguas e saberes 
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diversais não se sustentam mais enquanto particularidades passíveis de 
serem analisadas pela égide do si-mesmo, pelo reverso, são loci de existências 
a partir dos quais se geram conhecimentos outros e epistemologias frontei-
riças (MIGNOLO, 2003, p. 22). Sendo assim, o aspecto prismático 
de um paradigma/arquivo outros é o pensar a partir da dor e do grito 
das diferenças coloniais (MIGNOLO, 2003, p. 28) e a compreensão de 
que essas foram mascaradas e vendidas pela insígnia de “diferenças 
culturais” (MIGNOLO, 2003, p. 28) para ocultar a colonialidade do 
poder incutida na modernidade que grassou/grassa nos corpos e nos 
saberes da(s) exterioridade(s) epistemológico-geoistóricas.

Por fim, e encaminhando-nos para o encerramento dessas bre-
ves notas sobre um arquivo outro, reiteramos que a noção de um 
paradigma outro (de)marca a descontinuidade na história/narrativa 
da modernidade (MIGNOLO, 2003, p. 32) na América Latina e no 
Brasil ao trazer à cena epistemológica os sentidos de expressões 
evocadas por Mignolo, tais como um pensamento outro, uma língua 
outra e uma lógica outra (MIGNOLO, 2003, p. 32) e, da óptica aqui 
abalizada, um arquivo outro crítico-descolonial. O corolário dessa 
noção latino-fronteiriça das noções/impressões (des)arquiviolíticas 
se reveste de demasiadas impressões digitais outras, uma vez que: 
“Não há recanto deste mundo que não guarde minha impressão 
digital e a marca de meu calcâneo sobre o dorso dos arranha-céus 
[...]” (CÉSAIRE apud SAID, 2003, p. 114). Dessa forma, na esteira do 
que conclamamos de anotações nesse ensaio, interrogamos: quais 
são as impressões digitais contidas no arquivo latino-fronteiriço e 
quiçá homossexual? Como uma breve resposta ao questionamento, 
dizemos que ali, nos interstícios do nosso arquivo sul-fronteiri-
ço-homo-biográfico, constam as nossas insurgências de intelec-
tuais-pesquisadores dos trópicos desobedientes epistemicamente 
que mostram, revelam, questionam, problematizam e interpelam 
a ordem estabelecida assumindo um compromisso ético-teórico-
-crítico (ACHINTE, 2009, p. 91) com as nossas próprias histórias 
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locais e espaços biográficos que nos atravessam enquanto loci de 
enunciações epistêmicas no (sobre)viver, re-existir e escre(vi)ver 
(des)arquivando as condições socioculturais, geracionais, sexuais 
e políticas (ACHINTE, 2009, p. 91) que fundamentam, justamente, 
os latinos, homossexuais e sul-fronteiriços que somos.
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CULTURA E ARTE EM UMA PERSPECTIVA 
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Resumo: Abordamos os fundamentos teóricos, epistemológicos e 
metodológicos do campo dos estudos culturais e suas possíveis contribuições 
para o desenvolvimento de pesquisas sobre as práticas culturais de escolares, 
vividas pelos sujeitos dentro e fora do contexto da escola de educação básica. 
Na primeira parte do texto, apresentamos os fundamentos teóricos para 
se discutir cultura e arte em uma perspectiva crítica. Apresentamos uma 
discussão sobre as linguagens artísticas presentes nas práticas culturais e 
suas potencialidades formativas. Ainda sintetizamos os fundamentos da 
pesquisa sobre as práticas culturais e o lugar do método expositivo mediante 
linguagens artísticas e processos educacionais. Na segunda parte do texto 
são apresentadas sugestões para investigações que visam compreender o 
papel das práticas culturais externas à escola em relação intercultural com o 
contexto formal de ensino. Essas investigações buscam compreender como 
as práticas culturais, de dentro e fora do contexto da educação básica, são 
percebidas e vivenciadas pelos sujeitos participantes: professores, alunos e 
comunidade escolar, mediante seus pontos de vistas.

Palavras-chave: Práticas culturais, Perspectiva crítica, Fundamentos teóricos, 
Investigações.

Abstract: We approach the theoretical, epistemological and methodological 
foundations of the field of cultural studies and their possible contributions 
to the development of research on the cultural practices of schoolchildren, 
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experienced by the subjects inside and outside the context of the basic 
education school. In the first part of the text, we present the theoretical 
foundations for discussing culture and art in a critical perspective. We 
present a discussion of the artistic languages present in cultural practices 
and their formative potential. We also synthesize the fundamentals of 
research on cultural practices and the place of the expository method through 
artistic languages and educational processes. In the second part of the text, 
suggestions are made for investigations that aim to understand the role of 
cultural practices outside the school in an intercultural relationship with 
the formal teaching context. These investigations seek to understand how 
cultural practices, inside and outside the context of basic education, are 
perceived and experienced by the participating subjects: teachers, students 
and the school community, through their points of view.

Keywords: Cultural practices, Critical perspective, Theoretical foundations, 
Investigations.

Introdução

O objetivo deste ensaio é compreender como os fundamentos 
teóricos, epistemológicos e metodológicos do campo dos estudos cul-
turais podem contribuir para o desenvolvimento de pesquisas sobre 
as práticas culturais de escolares, vividas dentro e fora do contexto 
da escola de educação básica, pelos sujeitos que dela participam. 

Entre os objetivos específicos deste texto, consideramos inicial-
mente apresentar os fundamentos teóricos para se discutir cultura 
e arte numa perspectiva crítica e emancipatória, tendo por base os 
estudos de Cuche (1999), Vieira Pinto (1979), Marx e Engels (1974), 
Bourdieu e Darbel (2003) e Konder (2005). 

Posteriormente, damos alguns exemplos de investigações que 
objetivam analisar as Linguagens Artísticas presentes nas práticas 
culturais e suas potencialidades formativas em Prass (1989), Corte 
Real (2006) e Tramonte (1996, 2001). Também procuramos realizar 
uma síntese sobre os fundamentos metodológicos de pesquisas sobre 
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as práticas culturais e o lugar do método expositivo mediante Lin-
guagens Artísticas e Processos Educacionais, a partir dos trabalhos 
de Triviños (2006), Bourdieu (1997), Grabauska e De Bastos (1998), 
e de Corte Real, Leite e Pereira (2015). 

Por fim, tendo por base os fundamentos apresentados e a revisão 
do marco teórico de pesquisas afins aos campos dos estudos cultu-
rais, apresentamos algumas proposições para o desenvolvimento de 
investigações que buscam compreender como as práticas culturais, 
de dentro e de fora do contexto da educação básica, são vivenciadas 
pelos agentes escolares: professores, alunos, agentes educacionais, 
familiares e entidades externas relacionadas. Assim, consideramos, 
nas investigações com escolares, buscar compreender também o papel 
das práticas culturais externas à escola em relação intercultural com 
o contexto formal de ensino.

Conceitos de cultura e arte em perspectiva crítica

Partindo da premissa de que os estudos culturais se constituem 
em um campo fértil para o desenvolvimento de investigações educa-
cionais, objetivamos compreender previamente o conceito de cultura 
em relação com processos formativos. Assim, indagamos primeira-
mente qual seria a contribuição dos estudos culturais na investigação 
sobre formação humana e, por fim, qual a relação entre cultura, arte 
e formação numa perspectiva crítica e emancipatória.

Com Cuche (1999), verificamos que o conceito de cultura, ao 
longo dos séculos da era moderna, apresentou várias concepções e 
definições. Cuche (1999), ao construir o estado da arte da ‘Noção de 
cultura nas ciências sociais’, apresenta desde a gênese da palavra e 
da ideia de ‘cultura’ até as questões mais atuais que ligam cultura 
a elementos identitários. Após abordar a questão da evolução da 
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palavra cultura (culturae) na idade média, ressalta o debate franco-
-alemão sobre cultura, com destaque para a ideia que ligava ‘cultura’ 
à ‘civilização’ nos séculos XIX e início do século XX. Ao abordar o 
conceito científico de cultura o autor cita seis diferentes abordagens 
históricas: 1) Tylor, 2) Franz Boas, 3) A Etnologia Francesa, 4) Mali-
nowski, 5) A Cultura e a Personalidade, e 6) Antropologia Cultural.

Após discorrer sobre essas várias vertentes que contribuíram 
para o desenvolvimento do conceito de cultura, o autor ainda destaca 
a contribuição das relações travadas entre as culturas na renovação 
do conceito, enfatizando as hierarquias sociais e culturais e, por fim, 
apresentando as relações entre cultura e identidade. Por meio de uma 
atenta análise do texto, é possível compreender em Cuche (1999) 
que as relações culturais envolvem relações hierárquicas, acenando 
também para relações de poder, logo possibilitando a denúncia de 
processos de alienação a partir dos estudos culturais.

Outro autor que contribui para esclarecer essas relações é Vieira 
Pinto (1979), que aborda a teoria da cultura, partindo da premissa 
de que a ciência é um aspecto particular da realidade humana, de 
modo que, para o autor a cultura é uma “criação humana resultante 
da resolução da contradição principal do homem, aquela existente 
entre ele e a natureza” (VIEIRA PINTO, 1979, p. 119). Assim, o autor 
desenvolve alguns conceitos como: cultura e hominização, as noções 
de instrumento e de técnica, a cultura como produto do processo 
produtivo, a cultura de bens de consumo e de bens de produção, e 
o homem como bem de produção.

O autor ainda aborda o problema histórico da evolução da cultu-
ra e a acumulação e apropriação da cultura. Em suas considerações, 
destacamos o modo como compreende a divisão das sociedades em 
grupos culturais antagônicos com destaque para divisão social do 
trabalho e, por fim, o homem como ser criador de cultura. Nesse 
sentido, Viera Pinto (1979) confirma, por meio de suas colocações 
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sobre a cultura como produto do processo produtivo, a possibilidade 
de compreensão material das relações hierárquicas entre as culturas 
abordadas por Cuche (1999).

Deste modo, tendo por base esses pressupostos antropológicos 
e sociológicos sobre o conceito de cultura estando ligado a relações 
de poder dependentes dos processos produtivos e desiguais, ques-
tionamos se haveria no contexto da formação humana algum papel 
emancipatório para a arte e para a formação estética.

Entre os autores que vão contribuir para esclarecer o papel da 
arte e da formação artística no processo de formação humana estão 
Marx e Engels (1974), quando os autores discutem literatura e arte 
numa perspectiva materialista dialética. Marx e Engels (1974), ao 
abordarem a temática da literatura e da arte, apresentam os funda-
mentos do materialismo histórico e as relações com as superestruturas 
ideológicas. Posteriormente, os autores colocam alguns elementos 
fundamentais relacionados ao nascimento e evolução da arte.

Na primeira parte do texto os autores enfatizam a filosofia como 
campo de conhecimento a serviço do homem, não sendo esta exterior 
ao mundo, pois o “espírito que constrói os sistemas filosóficos nos 
cérebros dos filósofos é o mesmo que constrói os caminhos de ferro 
com as mãos dos operários” (Idem, p. 14). Assim, é preciso dar aos ho-
mens consciência de si próprios, pois “desenvolvemos para o mundo 
princípios novos que extraímos dos princípios dos mundos” (Idem, 
p. 15). Por consequência, não é a consciência que determina a vida, 
mas a vida é que determina a consciência (MARX; ENGELS, 1974).

Com base nesses fundamentos dialéticos é que se pode afirmar 
que os indivíduos com uma atividade produtiva determinada en-
tram em relações sociais e políticas determinadas. Nesse sentido, os 
autores afirmam que “a produção de ideias, das representações e das 
consciências está antes de tudo direta e intimamente ligada à ativida-
de material e ao comércio material dos homens” (MARX; ENGELS, 
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1974, p. 19). Partindo-se desta atividade real é que se desenvolvem 
os reflexos e os ecos ideológicos, de modo que “a moral, a religião, 
a metafísica e tudo que resta da ideologia, bem como as formas de 
consciência que lhes correspondem, perdem imediatamente qualquer 
aparência de autonomia” (Idem, p. 19). Ou seja, não são dados ou 
gratuitos, pelo contrário, possuem uma origem, uma história.

Para Marx e Engels (1974) a evolução da consciência está ligada 
à linguagem enquanto materialidade do produto social, onde a natu-
reza humana é condicionada pela forma da sociedade e vice-versa. 
Nessa relação o homem desenvolveu a consciência da necessidade 
de se relacionar e essa consciência de rebanho ou consciência tribal, 
com o aumento das necessidades coletivas, condicionou a divisão do 
trabalho material e intelectual. 

É nesse sentido que os autores vão afirmar que as ideias domi-
nantes são as da classe dominante, pois “a classe dominante que é 
a potência material dominante da sociedade é também a potência 
espiritual dominante” e “as ideias dominantes não são mais do 
que a expressão ideal das relações materiais dominantes” (MARX; 
ENGELS, 1974, p. 22). Os autores afirmam que, tendo por base essas 
premissas e exemplos, as concepções ideológicas mudam conforme 
as condições sociais. Assim, o materialismo histórico é defendido 
juntamente com o combate ao idealismo e às verdades eternas. De 
modo que a moral foi sempre uma moral de classe, pois existe uma 
base econômica, material, com a qual se relaciona as superestruturas 
ideológicas, e entre as infraestruturas e as superestruturas ideológicas 
há ação e reação recíprocas.

Os autores concluem relacionando economia, raça e o indivíduo, 
de modo que as relações econômicas constituem a maneira como os 
homens de uma sociedade produzem os meios de existência e troca 
entre produtos ou serviços. Assim, as técnicas de comércio deter-
minam as relações de domínio e de escravatura e, por conseguinte, 
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determinam o estado, a política, o direito. Assim, de modo represen-
tativo, “a própria raça é um fator econômico” (MARX; ENGELS, 1974, 
p. 41), de modo que raça possui intrínseca relação com o cultural, 
histórico, social e econômico e não com genética ou etnia. 

Os autores ainda abordam o nascimento e a evolução da arte, 
sendo a arte componente da história e uma forma superior da atividade 
prática. O homem aprende a conhecer-se por meio do conhecimento do 
mundo exterior, de tal modo que ao analisar a origem e a evolução da 
arte, Marx e Engels veem nela um componente da totalidade humana, 
assim, o homem total, que se apropria de todas as relações humanas e 
de todas as suas faculdades físicas e mentais, nessas relações constitui 
a manifestação da realidade humana (MARX; ENGELS, 1974).

Os autores ainda vão desenvolver análises sobre o caráter histó-
rico e social dos órgãos dos sentidos, aqui diretamente relacionados 
com a produção artística; assim, partindo de um exemplo que mostra 
que “o olho tornou-se humano quando o seu objeto se tornou objeto 
social humano”, fazendo alusão à diferença entre o olho do ser social 
e dos outros animais, assim, “não foi, pois, apenas pelo pensamento, 
mas através de todos os sentidos que o homem se afirmou no mundo 
objetivo” (MARX; ENGELS, 1974, p. 49). 

Compreendemos que apesar de acenar para o papel da arte 
como componente para a constituição do humano no mundo objeti-
vo, percebemos também na obra de Marx e Engels (1974) o mesmo 
aceno para a denúncia das contradições identificadas por Cuche 
(1999) desde as relações hierárquicas entre as culturas e também por 
Vieira Pinto (1979) que esclarece o aspecto da cultura como produto 
do processo produtivo. 

Assim, verificamos que é a partir de Marx e Engels (1974) que 
ocorre a possibilidade de discussão das duas principais questões 
a serem destacadas. Questionamos se a arte e a formação estética 
seriam por si mesmas capazes de possibilitar, de forma direta, uma 
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formação integral do humano. E, se a cultura pode ser compreendi-
da de modo dialético, como destacado por Cuche (1999), por Vieira 
Pinto (1979) e por Marx e Engels (1974), indagamos qual o caminho 
a ser percorrido para que a formação estética, compreensão e uso da 
arte, possam reverberar em direção à esta educação humana integral.

Bourdieu e Darbel (2003) e Konder (2005) vão acrescentar alguns 
importantes elementos a essas questões. Em Bourdieu e Darbel (2003), 
por exemplo, verificamos que o amor pela arte, no contexto da socie-
dade burguesa, não passa de uma ironia. De modo que essa relação 
com a arte só pode ser construída nos contextos sociais, culturais e 
educativos. O capital cultural pode ser inclusive herdado, mas tudo 
advém de um processo socioeducativo. Assim, para se amar a arte 
erudita, ou outro tipo de arte, é necessário se dedicar e frequentar os 
espaços dessa arte (galerias, recitais, espetáculos), onde se verifica que 
a escola leva à legitimação da cultura dominante, fechando o ciclo das 
relações de dominação na sociedade capitalista. Se pensarmos que 
em Marx e Engels (1974) a cultura dominante é a cultura da classe 
dominante, temos uma confirmação e ampliação do entendimento 
destas relações na obra de Bourdieu e Darbel (2003) – a violência 
simbólica legitimada nos vários contextos formativos.

Por outro lado, em Konder (2005) eclode um novo elemento a 
ser destacado, como uma alternativa para esse processo reprodutivo 
de relações desiguais. O autor vai enfatizar o papel da arte realista 
como sendo um exemplo de denúncia e resistência aos processos de 
alienação presentes nas superestruturas sociais. Assim, questionamos 
se seria a arte realista o único exemplo a partir do qual seja possível 
se pensar cultura, arte e formação estética numa perspectiva crítica 
e emancipatória. Indagamos se haveria outras propostas ou outros 
espaços culturais onde seria possível vislumbrar essas mesmas pos-
sibilidades e, ainda, como os estudos culturais podem colaborar para 
identificação destas alternativas.
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Contribuições das investigações sobre práticas culturais

Compreendemos que os autores citados acenam para as práticas 
culturais enquanto contexto singular de possibilidades formativas 
voltadas para uma autonomia em relação às imposições da estru-
tura social capitalista. No entanto, somente por meio do acesso a 
alguns exemplares de investigações levadas a cabo no contexto da 
educação e das ciências sociais é que se faz possível vislumbrar, ou 
mesmo confirmar, como as práticas culturais, incluindo elementos das 
manifestações artísticas, potencializam relações sociais vinculadas a 
um modo de vida comprometido com valores diferentes daqueles 
impostos pelo capital.

Assim, os trabalhos de Prass (1989), Corte Real (2006), Tramonte 
(1996, 2001), são exemplos de estudos que investigam as práticas 
culturais, dos quais propomos destacar alguns elementos estruturais, 
como as culturas e suas origens, o lugar das linguagens artísticas, 
os processos educativos, categorias de análise das pesquisas desse 
contexto, potencial formativo e espaços de resistência.

Prass (1989) relata sua experiência etnográfica junto à bateria 
da ‘Escola de Samba Bambas da Orgia’, em Porto Alegre/RS. O ob-
jetivo da pesquisa foi compreender o ensino e a aprendizagem na 
bateria com apoio do que a autora chama de “etnometodologia”, e 
que também revela uma “etnopedagogia” (PRASS, 1989, p. 7).  A 
pesquisadora focaliza as ações por ela vivenciadas nos ensaios mu-
sicais e os acontecimentos referentes à estrutura cultural e social, 
ocorridos durante a pesquisa in loco. A autora dá especial atenção 
ao samba, enquanto acontecimento contemporâneo, com foco no 
papel desempenhado pela bateria, principalmente pela ‘bateria-show’ 
(PRASS, 1989).

De modo orgânico aparece a relação entre instrutores e apren-
dizes, com destaque para as questões da oralidade nesse processo 
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de construção de conhecimento. A questão do corpo, “que caminha 
tocando e é também o principal responsável pela manutenção da 
pulsação coletiva” (PRASS, 1989, p.14) é enfatizada como categoria de 
análise, assim como as questões de gênero, identidade e coletividade. 
A pesquisadora conclui explicando que o seu estudo revelou dimen-
sões ligadas ao imaginário, ao simbólico, à diferença e à alteridade, 
presentes neste contexto cultural-musical (PRASS, 1989).

Corte Real (2006) investigou as rodas de capoeira buscando com-
preender como elas potencializam práticas educativas não formais. 
O estudo teve por contexto a cidade de Salvador/BA. Inicialmente, 
o autor apresenta uma contextualização histórica sobre a “Formação 
da Cidade da Bahia, aspectos socioeconômicos e culturais” (COR-
TE REAL, 2006, p. 35). Em seu estudo o pesquisador dá ênfase aos 
aspectos da musicalidade na prática cultural da capoeira e, para 
isso, realiza uma pesquisa de campo sobre os mestres de capoeira 
que viveram em Salvador entre 1890 até 1994. A pesquisa envolveu 
entrevistas, e os dados foram analisados a partir de fundamentos 
teóricos e estudo de campo, tendo por categorias: campo, habitus, 
capital simbólico, educação intercultural, entre outras (CORTE REAL, 
2006). A investigação chega a “apresentar subsídios para analisar 
questões pertinentes à formação e atuação de educadores nesses 
espaços não-formais face à perspectiva intercultural da educação”, 
trazendo contribuição para a área da educação musical em relação 
aos processos de ensino-aprendizagem revelados, e para o campo 
da educação, em relação à análise da constituição de saberes de 
educadores em espaços não-formais (CORTE REAL, 2006, p. 284).

Tramonte (1996, 2001) também apresenta análise dos processos 
pedagógicos em sua investigação, mas tem por contexto as escolas de 
samba de Florianópolis, com destaque para processos relacionados à 
ação social, ação política, valores morais, ação escolar, ação cultural 
e arte. No entanto, antes de focar nas questões pedagógicas, a autora 
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contextualiza “a história da construção da hegemonia das camadas 
populares de origem negra de Florianópolis” (TRAMONTE, 1996, 
p. 16). A autora expõe os conflitos socioculturais, embates, acordos 
e suas múltiplas facetas, de modo a construir em seu estudo o que 
chama de ‘Mundo do Samba’. A pesquisa de campo abarcou desde 
1950 até 1995, e envolveu levantamento de jornais, folhetos, vídeos 
dos desfiles de carnaval e catálogos de antigas produções. Além de 
categorias históricas e da análise de aspectos da cultura afro-brasilei-
ra, a pesquisadora ainda se valeu do conceito freiriano de mediação, 
o qual revela a educação como construtora da cultura e, por fim, 
contribuindo para valorização das escolas de samba, desvelando sua 
relevância social e educativa (TRAMONTE, 1996).

Em sua tese, desenvolvida no contexto do Doutorado Interdiscipli-
nar em Ciências Humanas, intitulada Com a bandeira de Oxalá: trajetória, 
práticas e concepções das religiões afro-brasileiras na Grande Florianópolis, 
Tramonte (2001) avança em relação à sua pesquisa sobre práticas 
culturais, de modo que esta segunda investigação amplia seu campo 
de estudo, indo das relações pedagógicas, no contexto das escolas de 
samba (TRAMONTE, 1996), para as trajetórias, práticas e concepções 
das religiões afro-brasileiras (TRAMONTE, 2001). 

Além de fazer um estudo bibliográfico e documental, em jornais, 
arquivos individuais, em materiais impressos e audiovisuais, a autora 
também desenvolveu uma pesquisa de campo por meio de seções de 
observações e de entrevistas. A recuperação histórica abarcou a maior 
parte do estudo, ficando a segunda parte focalizada nas questões de 
crítica socioeconômica e intercultural, na qual a pesquisadora reve-
la algumas contradições presentes no contexto cultural analisado. 
Apesar do marco teórico ficar esparso no texto, juntamente com a 
diluição das categorias de análise, o estudo forneceu elementos para 
a discussão sobre a invisibilidade da contribuição do negro na socie-
dade brasileira. O estudo também revelou os conflitos das práticas 
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negras de cura versus a cultura da medicina oficial. Neste contexto, 
aparecem as relações de saber (medicina) e de poder (religião) nas 
quais se verificou sinais de opressão, até mesmo na forma da lei em 
pleno século XX (TRAMONTE, 2001). Ao final, o estudo contribuiu 
para a constatação do papel das práticas culturais que, no caso, en-
volveu a criação de redes colaborativas no campo da cultura religiosa 
negra, revelando possibilidades de resistência e de formação humana 
(TRAMONTE, 2001).

Nessas breves resenhas sobre os quatro trabalhos analisados, 
foi possível verificar a relevância de se pensar a origem das culturas, 
envolvendo a necessidade de contar ou de construir suas histórias, 
assim como a necessidade de dar voz aos sujeitos pesquisados 
(CORTE REAL, 2006; PRASS, 1989; TRAMONTE, 1996, 2001). Estas 
estruturas investigativas apresentam significativas contribuições da 
Metodologia Etnográfica que, além de possibilitar essa construção 
histórica, também ressalta características singulares de cada cultura.

Com destaque nessas pesquisas, um importante item analisado 
foi o papel das linguagens artísticas, que ao serem consideradas como 
categorias de pesquisa, ou componentes dos contextos culturais, opor-
tunizam ao pesquisador evidenciar as nuances das singularidades rela-
cionais entre os sujeitos e sua cultura, considerando aspectos estéticos 
e/ou poéticos. Outro elemento para o qual os pesquisadores também 
atentaram foi para a análise dos processos educativos, principalmente 
tendo em conta que os espaços educativos não-formais nem sempre 
facilitam essa identificação, de modo que os pesquisadores, atentos a 
essas questões, puderam perceber os processos de ensino-aprendiza-
gem nas relações entre mestres e aprendizes nas culturas estudadas 
(CORTE REAL, 2006; PRASS, 1989; TRAMONTE, 1996, 2001). 

Nesse sentido, verificamos que as categorias de análise utilizadas 
pelos pesquisadores, nos quatro estudos acima citados, envolvem: 
história das etnias – dos povos e de grupos específicos; pedagogias 
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– suas práticas e concepções, práticas pedagógicas especificamente 
ligadas às artes; práticas culturais; relações macroeconômicas; rela-
ções entre pares; relações com a arte. Ainda comparecem categorias 
de análise advindas da Antropologia, Sociologia e do Materialismo 
Histórico Dialético.

Apesar dos estudos aqui descritos revelarem o potencial for-
mativo das práticas culturais, enquanto espaço de proposições e 
resistência, e de ressaltar a práxis real do contexto das culturas, as 
questões por nós levantadas no início deste texto ainda carecem de 
algumas explicitações a serem contempladas no contexto dos aspectos 
fundamentais da pesquisa sobre as práticas culturais, principalmente 
envolvendo contextos de vida de escolares. Assim, questionamos 
quais são os aspectos fundamentais ou estruturantes da pesquisa 
sobre as práticas culturais que colaboram para o desenvolvimento de 
investigações nesses contextos, se haveria um tratamento específico 
em relação aos métodos de coleta, análise e exposição dos dados 
das pesquisas sobre as práticas culturais e, ainda, qual o papel das 
linguagens artísticas e dos processos educacionais na diversidade de 
contextos investigados.

Orientações para pesquisas sobre as práticas culturais

Corte Real (2006), Prass (1989) e Tramonte (1996, 2001) dão sus-
tentação para discussão das questões anteriormente apresentadas a 
partir do contexto material da investigação sobre práticas culturais 
envolvendo escolares e seus contextos. No entanto, outras bases teóri-
cas servem como esteio para uma melhor compreensão dos aspectos 
epistemológicos da investigação científica no campo das práticas 
culturais. Entre os autores que queremos ressaltar aqui, podemos 
citar: Triviños (2006), Bourdieu (1997), Grabauska e De Bastos (1998), 
e Corte Real, Leite e Pereira (2015).
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Triviños (2006) explica que, no que se refere ao método de 
pesquisa, Marx apresenta em suas obras as categorias do materia-
lismo histórico e as categorias da economia política, principalmente 
em sua obra ‘O Capital’, onde destaca categorias como: mais valia, 
força de trabalho, classes sociais, luta de classes, e ideologia. Além 
dessas características metodológicas mais essenciais, Triviños (2006, 
p. 1) enfatiza que “O Capital é uma síntese genial, de extraordinária 
importância da ideia marxista de descrever, interpretar, explicar e 
compreender a realidade social”. Ou seja, o método de investigação 
está concretizado nesta obra, de forma a apresentar a perspectiva mar-
xista de compreender a realidade social. Para Triviños (2006) Marx 
foi o primeiro a definir com precisão o campo social como território 
preferencial da investigação qualitativa, ou seja, foi o fundador da 
pesquisa qualitativa. Para Triviños (2006, p. 2) Marx foi “o primeiro 
em criticar a ideia do emprego do mesmo método para o estudo 
dos fenômenos materiais naturais e sociais”. Entre outros elementos 
postulados por Marx, destacados por Triviños (2006), estão: abstração, 
como capacidade primordial do método, ou seja, a capacidade de 
análise; a realidade material (no caso de Marx, o destaque vai para a 
Mercadoria); totalidade; entre outros. Além de Marx procurar desco-
brir as leis dos fenômenos materiais sociais, ou leis do materialismo 
dialético, no Posfácio de 1873 (O Capital), Marx diferencia duas 
grandes etapas do seu Método: o método de pesquisa e o método 
de exposição. A citação de Marx em Triviños (2006) é significativa: 

É mister, sem dúvida, distinguir, formalmente, o método 
de exposição do método de pesquisa. A investigação tem de 
apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de analisar 
suas diferentes formas de desenvolvimento, e de perquirir 
a conexão íntima que há entre elas. Só depois de concluído 
esse trabalho, é que se pode descrever, adequadamente, o 
movimento real. Se isto se consegue, ficará espelhada, no 
plano ideal, a vida da realidade pesquisada, o que pode 



329

Cultura e Arte em uma Perspectiva Crítica: as práticas culturais em contextos formativos

dar a impressão de uma construção a priori. (MARX apud 
TRIVIÑOS, 2006, p. 5).

Deste modo, Marx desenvolve a estrutura do materialismo dialé-
tico, que busca, entre outros objetivos, a totalidade dos fenômenos 
pesquisados, o acesso às realidades concretas, e o modo de organi-
zação das classes sociais. Triviños (2006) explica que, no contexto 
da pesquisa e seu método, Marx postula como pontos principais a 
escolha do fenômeno material que será pesquisado, o concreto sensível; 
a abstração ou análise, o fenômeno social e suas partes: o processo de 
avaliação, relação e comparação das partes. Já relativo ao método 
de exposição, ou seja, no concreto lógico, Triviños (2006) destaca dois 
momentos distintos: a organização e reorganização de todos os ma-
teriais reunidos (observações, entrevistas, documentos, a literatura 
em geral – agrupados em categorias e/ou em unidades de análise), 
e a exposição dos materiais organizados e reorganizados (relató-
rio: forma escrita do concreto lógico). Este último deve ser revisado, 
complementado e constituirá “o fenômeno material que se desejou 
estudar” (TRIVIÑOS, 2006, p. 13), concretizando-se em um ponto 
final do estudo, mas que também gera novas perspectivas de desen-
volvimento, principalmente tendo em conta propostas de mudança 
e de transformação social.

Tendo por base essas premissas desenvolvidas por Marx que 
compõem o contexto da pesquisa social, expostas em Triviños (2006), 
podemos lançar mão de outros fundamentos para as pesquisas 
em ciências sociais, os quais são pontuados por Bourdieu (1997, p. 
693) que busca ater-se basicamente a relação entre pesquisador e 
pesquisado, “aos problemas inseparavelmente práticos e teóricos”, 
que decorrem “do caso particular de interação entre o pesquisador 
e aquele ou aquela que ele interroga.”

Bourdieu (1997), de modo geral, aponta alguns indicativos 
sobre procedimentos práticos do pesquisador em relação aos pro-



330

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v.11 • n.21 • p. 315 - 335 • jan./jun. 2020

cessos interpessoais vivenciados durante a pesquisa neste contexto. 
Esses indicativos estão ligados a uma conduta ética do investigador 
do campo das ciências sociais, procurando assim refletir sobre seu 
posicionamento, conduta e sobre a possibilidade de minimizar 
possíveis contradições e efeitos de violência simbólica1. Bourdieu 
(1997), além desses indicativos, coloca várias questões gerais sobre a 
necessidade de aceitação e confiança nas relações entre investigador 
e investigados(as), ainda ressaltando, nesse processo, a necessidade 
de proximidade com a cultura dos entrevistados, o teste piloto pré-
vio ou mesmo a prévia avaliação por especialistas das questões ou 
procedimentos. Assim, as entrevistas são os exemplos mais comuns 
de outras relações travadas no contexto da pesquisa em ciências 
sociais, ou seja, esses indicativos servem a qualquer tipo de relação 
de comunicação no contexto de investigações sociais. Comunicação 
que exige consciência social, política, epistemológica, respeito à di-
versidade e à diferença. 

Bourdieu (1997), ao apontar uma variedade de indicativos para 
a condução de situação de comunicação em pesquisa, possibilita a 
reflexão sobre questões metodológicas da investigação em ciências 
sociais, ampliando o leque de compreensão sobre a complexidade 
deste tipo de investigação. Marx (Apud TRIVIÑOS, 2006) já havia 
levantado várias questões fundamentais deste contexto científico, 
como a necessidade de diferenciação entre pesquisa em ciências na-

1 Entre os principais indicativos do autor, podemos listar: a entrevista necessita 
ocorrer somente no caso de o objeto investigado solicitar; é necessário haver clareza 
e transparência na comunicação e na condução da entrevista, considerando espaço 
apropriado; o pesquisado(a) não pode se sentir ameaçado(a) pelas perguntas ou 
temáticas, ou pela postura do pesquisador; os procedimentos da linguagem não 
verbal e a condução das entrevistas não podem induzir a respostas maquiadas, ou 
seja, o entrevistador(a) não pode influenciar o entrevistado(a); o entrevistador(a) 
precisa tomar o cuidado para não se projetar no outro. É necessário buscar 
compreender as diferentes lógicas mentais de cada participante; é salutar 
evitar qualquer situação de mal-estar, situações de constrangimento e possíveis 
dificuldades técnicas durante a entrevista. (BOURDIEU, 1997).
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turais e sociais e o lugar da pesquisa qualitativa a partir do foco nas 
categorias de análise por ele trabalhadas. Assim, esses indicativos 
de Bourdieu (1997) são essencialmente complementares ao trabalho 
de Marx (apud TRIVIÑOS, 2006), principalmente por considerar 
contextos mais peculiares de investigação.

Em um contexto mais específico, como na pesquisa-ação, tendo 
por exemplo os trabalhos de Grabauska e De Bastos (1998), e Corte 
Real, Leite e Pereira (2015), também há a necessidade de se refletir 
sobre questões metodológicas pontuais, tão comuns e presentes no 
contexto das investigações em ciências sociais. Nesse contexto, os 
autores procuram apontar uma série de questões ligadas à coerência 
teórica, epistemológica, científica e política deste tipo de investigação, 
principalmente por estarem vinculadas à pesquisa em educação. 
Além dessas questões serem complementares aos fundamentos Mar-
xistas de investigação, e aos indicativos éticos elencados por Bourdieu 
(1997), são questões possíveis de serem refletidas para outros contex-
tos de metodologias afins. Ou seja, a coerência teórico-epistemológica, 
discutida pelos autores, cabe em diversos contextos metodológicos do 
campo das ciências sociais, apresentando uma amplitude universal 
destas contribuições em situações mais particulares.

Grabauska e De Bastos (1998), vão defender o caráter emanci-
patório da pesquisa-ação, principalmente a partir das influências 
de Paulo Freire e da Teoria Crítica Frankfurtiana.  Para os autores 
essa vinculação epistemológica fez a metodologia avançar para além 
das propostas iniciais de Lewin (1970) e das abordagens técnicas de 
Thiollent (2011), tão difundidas no Brasil. Corte Real, Leite e Pereira 
(2015)2, ao discutirem a investigação-ação no contexto da pesquisa 

2 Os autores ressaltam a concepção crítica ligada à metodologia da pesquisa-ação. 
É necessário considerar: a coerência teórico-epistemológica e científica da pesquisa-
ação; a espiral auto reflexiva; aspectos de um acordo ético entre os participantes; as 
bases teóricas educacionais e sociais críticas; compreender os processos educacionais, 
os sentidos atribuídos pelos agentes às suas práticas e a reflexão sobre relações de 
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sobre as performances culturais, também vão defender o papel e 
compromisso da pesquisa-ação necessariamente vinculada à am-
pliação da leitura de mundo, compreendendo igualmente o caráter 
emancipatório da metodologia e a clara influência de Freire (1996, 
1999) e Bourdieu (1997) nesse contexto metodológico. 

Os autores ainda vão ressaltar aspectos fundamentais da pesqui-
sa3, aspectos do método expositivo4, e a relação entre coleta, análise 
e exposição dos dados sobre práticas culturais5.

Considerações finais

Consideramos que Cuche (1999), Vieira Pinto (1979), Marx e 
Engels (1974), Bourdieu e Darbel (2003) e Konder (2005) possibilitam 

saber e poder; atuar de modo a levar os agentes a pensar e dizer por si mesmos.
3 Consideração para os fundamentos epistemológicos das ‘ciências sociais’ na 
pesquisa, de modo a desenvolver cada vez mais uma consciência e compromisso 
ético, para além da simples feitura técnica de coleta de dados. Considerar no 
contexto da investigação científica, o seguinte tripé: dimensão epistemológica, 
método expositivo e a dimensão política. Buscar romper com a neutralidade política 
e desengajada. Nesse sentido, o registro histórico, a compreensão dos processos 
educacionais, o diálogo das tramas culturais e todo o contexto da pesquisa estarão 
voltados para uma resistência a posições de dominação ou violência simbólica.
4 Considerar o conhecimento da estrutura da linguagem artística pesquisada. Na 
investigação sobre processos educacionais, considerar: a) os temas das práticas 
educativas, modo de vida, situações limites e propostas viáveis; b) a espiral auto 
reflexiva; c) a rede de acordo ético entre os participante; d) buscar interpretar a 
realidade a partir de suas próprias práticas, valores e concepções; e) compromisso 
com a transformação das realidades e de suas próprias práticas.
5 Considerar a diferença entre o método de pesquisa e o método de exposição. 
Compreender que a estrutura técnica de coleta e análise dos dados está vinculada a 
uma perspectiva epistemológica, ou seja, a escolha dos procedimentos carece de ser 
coerente com o método de investigação (e este último coerente com a problemática 
investigada). Considerar os aspectos éticos na relação entre pesquisador e 
pesquisado procurando superar relações de opressão de toda ordem.
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compreender os fundamentos teóricos para se discutir cultura e arte 
numa perspectiva crítica e emancipatória. Nesse sentido, ao ter contato 
com as investigações científicas desenvolvidas por Prass (1989), Corte 
Real (2006) e Tramonte (1996, 2001), foi possível conhecer como estas 
investigações sobre práticas culturais desenvolvem análises sobre as 
linguagens artísticas presentes nas culturas e como indicam seus po-
tenciais formativos, indicando relações entre as práticas de dentro e 
de fora do contexto específico dos processos de ensino-aprendizagem.

Com base nesses fundamentos e exemplos de investigações, ain-
da tomamos por base as indicações metodológicas de Triviños (2006), 
Bourdieu (1997), Grabauska e De Bastos (1998), e Corte Real, Leite e 
Pereira (2015), as quais trazem orientações para o desenvolvimento 
de pesquisas sobre as práticas culturais em contextos formais e não 
formais de educação.

Assim, concluímos que este aparato teórico-metodológico possi-
bilita o desenvolvimento de múltiplas investigações tendo em conta 
uma leitura ampla da cultura formativa e contextos relacionados. 
Nesse sentido, consideramos viável a proposição de pesquisas que 
busquem compreender o papel das práticas culturais internas e ex-
ternas à escola, em relação intercultural, considerando o papel das 
linguagens artísticas e dos processos educativos nesses contextos. 
Entre os resultados esperados, ponderamos que pesquisas de observa-
ção e pesquisas participantes podem ser sucedidas por estudos mais 
pontuais, com o desenvolvimento de estudos a partir da etnografia e 
com a pesquisa-ação, cuja abrangência envolve aspectos descritivos, 
mas necessariamente interpretativos, propositivos e transformativos. 
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Normas da Revista

A Revista Rascunhos Culturais aceita textos inéditos sob forma de 
artigos e, eventualmente, traduções, entrevistas, resenhas, ensaios, resu-
mos de livros e ficção de interesse para os estudos das ciências humanas, 
especialmente os que abrangem as pesquisas em torno das  áreas de Letras, 
História e Educação. Os textos são submetidos a parecer ad hoc do Conselho 
Científico e devem atender às seguintes exigências: 

I. Formatação:

1. Extensão: 8 a 15 laudas, considerando dentro desse limite todas as 
partes do artigo;

2. Fonte: Times New Roman, tamanho 12;

3. Espaço entrelinhas: 1,5;

4. Formato da página: A4;

5. Margens: 3 cm (esquerda e superior), 2cm (direita e inferior)  com 
recuo de 1 cm em início de parágrafo;

6. Alinhamento do parágrafo: Justificado;

7. Título centralizado, palavras em maiúsculas e em negrito (um espaço 
em branco depois);

8. Nome do autor(a), obedecendo maiúsculas e minúsculas conforme 
necessário. Colocar em nota de rodapé (na primeira página) informações 
sobre o autor (a), tais como: Instituição – SIGLA (Universidade a que esta 
filiado) do proponente, titulação e  e-mail (esse último, apenas se o autor 
quiser que seja divulgado na revista)  em fonte Times New Roman, tamanho 
10, espaço 1, alinhamento justificado, numeradas a partir de 1, usando-se 
para tal fim o recurso automático do Word para criação de notas de fim. 
Não precisam ser enviados em arquivo separado;
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9. Resumo: (escrito em maiúsculas e minúsculas conforme necessário 
e negrito). Texto de no mínimo 80 e no máximo 200 palavras que explicita a 
proposta delimitada de discussão vinculada ao tema geral proposto, digitado 
em espaço simples, Times New Roman, tamanho 12, sem adentramentos 
ou parágrafos (um espaço em branco);

10. Palavras-chave: (escrito em maiúsculas e minúsculas conforme 
necessário e negrito), 3 a 5 palavras-chave digitadas em espaço simples, 
Times New Roman, tamanho 12, sem adentramentos, que direcionem para 
a área específica do artigo (um espaço em branco);

11. Resumo e palavras-chave em língua estrangeira (espanhol, inglês, 
francês ou italiano), seguindo as mesmas regras usadas para o resumo e 
palavras-chave em português;

12. Subtítulos (se houver): (escrito em maiúsculas e minúsculas con-
forme necessário e negrito),  com recuo de 1 cm em início de parágrafo;

13. Tipo de arquivo: Word for Windows (extensão doc);

14. Nome do arquivo: Artigo_NomedoArtigo (Exemplo: Artigo_Das 
imagens e tintas)

15. Páginas não numeradas;

16. Uso de itálico para destacar palavras e expressões em língua es-
trangeira (evitar expressões sublinhadas ou em caixa alta);

I.II. Ordem das partes dos artigos:

1. Título;

2. Resumo e palavras-chave em português;

3. Resumo e palavras-chave em língua estrangeira;

4. Corpo do artigo;

5. Subtítulo;

5. Referências;

6. As notas explicativas, se houver, devem aparecer na mesma página 
da indicação, em fonte Times New Roman, tamanho 10, espaço 1, alinha-
mento justificado, numeradas a partir de 1, usando-se para tal fim o recurso 
automático do Word para criação de notas de fim.

7. Anexo(s), se houver.
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II. Obras citadas (válido para artigos, monografias e dissertações):

1. Citações com menos de 3 linhas: dentro do corpo do texto, entre 
aspas duplas, sem uso de itálico;

2. Citações com mais de 3 linhas: destacadas do texto, com recuo de 2 
cm com relação à margem do texto em que não há parágrafo, sem aspas, 
fonte Times New Roman tamanho 11, espaço 1,0, alinhamento justificado.

3. Em ambos os casos, o autor deve ser citado ao final da citação, entre 
parênteses pelo sobrenome, em maiúsculas, separado por vírgula da data de 
publicação. Ex: (SILVA, 1987). Quando for necessário, a especificação da(s) 
página(s) deverá seguir a data, separada por vírgula e precedida de “p.” 
Ex: (SILVA, 1987, p.100). Se o nome do autor estiver citado dentro do texto, 
pode-se apenas indicar a data e a página (se necessário), entre parênteses. 
Ex: “Silva (1987) assinala que etc…” As citações de diversas obras de um 
mesmo autor, publicadas no mesmo ano, devem ser discriminadas por letras 
minúsculas após a data, sem espacejamento. Ex: (SILVA, 2000a). Quando 
a obra tiver dois ou três autores, todos poderão ser indicados, separados 
por ponto e vírgula. Ex: (SILVA; SOARES; SOUZA, 2000). Quando houver 
mais de três autores, indica-se o primeiro seguido de “et al”. Ex: (SILVA et 
al., 2000).

4. As referências, limitadas aos trabalhos efetivamente citados no texto, 
deverão obedecer às normas mais recentes da ABNT. A título de exempli-
ficação, reproduz-se a seguir o padrão a ser adotado para citação de livro, 
capítulo de livro, artigo e obra acessada via Internet:

Livro: SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título do 
Livro. Tradução (Quando necessário). Local de publicação: Editora, 
Ano de publicação (Ano da publicação original, quando necessário). 
Exemplo:

BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética, a teoria do romance. 
4. ed. São Paulo: Hucitec, 1998 (1978).

Capítulo de livro:

SOBRENOME DO AUTOR DO CAPÍTULO, Nome do autor do 
capítulo. “Título do Capítulo”. In SOBRENOME DO AUTOR/EDITOR 
DO LIVRO, Nome do autor/editor do livro. Título do Livro. Local 
de publicação: Editora, Ano de publicação (Ano da publicação ori-
ginal, quando necessário). Número das páginas, precedidos de “p.” 
Exemplo:
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HALL, Stuart. “The Question of Cultural Identity”. In HALL, S., HELD, 
D. e McGREW, T. (eds). Modernity and its Futures. Cambridge: Polity Press, 
1992. p. 274-325.

Artigo publicado em periódico:

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. “Título do artigo”. In Nome 
do Periódico. Local de publicação: Editora ou entidade responsável pela publica-
ção, volume ou número, ano de publicação (ano da publicação original, quando 
necessário). Números inicial e final das páginas do artigo, precedidos de “p.” 
Exemplo:

LANGER, Eliana Rosa. “A estrutura do livro Esaías”. In Revista de 
Estudos Orientais. São Paulo: Humanitas/FFLCH-USP, n. 3, 1999, p. 95-106.

Obra acessada via Internet:

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. “Título do artigo” 
ou Título do Livro. Disponível em: endereço da página. Acesso em: 
data do último acesso (Ano da publicação original, quando necessário). 
Números das páginas inicial e final (se houver), precedidos de “p.” 
Exemplo:

OLIVEIRA, Bernardo B. C. “Leitura irônica do texto urbano. 
Apontamentos sobre uma frase de Walter Benjamin, à luz de Poe e Auster”. 

Disponível em: <http://www.revistaipotesi.ufjf.br/volumes/14/cap06.
pdf>. Acesso em: 22 Fev 2008 (2004). p. 79-89.

Observação: 1) deve-se pular uma linha antes e depois no caso de 
citações recuadas e de subtítulo. 2) usar as mesmas exigências da citação 
em recuo para a construção da epígrafe. 3) Não pular linha na página de 
referências. 

Originais formatados fora das normas serão automaticamente des-
cartados. 

* Conceitos teóricos, ideias e adequação vocabular e linguística são de 
responsabilidade dos autores.

* Os autores dos trabalhos aceitos para publicação receberão dois exem-
plares do número da Rascunhos Culturais em que seu texto estiver publicado.

Os originais devem ser enviados em arquivo anexado à mensagem de 
e-mail para o endereço eletrônico revistarascunhos@gmail.com.

Contato (67) 3291 0210/0202 Professora Geovana Quinalha de Oliveira

mailto:revistarascunhos@gmail.com
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