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APRESENTAÇÃO 
 

O Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (eCICT) é um evento 

aberto à comunidade no qual todos os aproximadamente 1.500 alunos de 

Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN (bolsistas e voluntários) apresentam 

os resultados de suas pesquisas desenvolvidas ao longo de um ano, como 

cumprimento de um plano de trabalho elaborado e orientado por um 

professor/pesquisador do quadro permanente da Instituição.  

 

O eCICT está entre as ações inseridas no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN, que 

possui entre seus objetivos: a) Contribuir para a formação e engajamento de 

recursos humanos em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 

inovação; b) Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se 

dedicarão a qualquer atividade profissional; e c) Contribuir para a formação de 

recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora 

das empresas no País. Em 2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte realizou a 30ª edição do Congresso, abarcando 

uma etapa inicial digital seguida de uma etapa presencial, no formato de 

apresentações em Sessões de Apresentações Orais. Na fase inicial (Online), as 

apresentações dos trabalhos pelos discentes se deram na forma de arquivos 

digitais (trabalho completo e vídeo) submetidos via Sistemas da UFRN e 

disponibilizados amplamente para visitantes do site do evento 

(www.cic.propesq.ufrn.br), avaliadores da UFRN e comitê externo PIBIC-CNPq. 

Durante a fase presencial do evento, os 90 melhores trabalhos, selecionados a 

partir da etapa anterior, seguiram para as apresentações orais. 

 

A 30ª edição do Congresso teve como tema “Bioeconomia: Diversidade e 

Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”, estando alinhada aos 17 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ao 

submeter os trabalhos ao Congresso, os alunos indicaram os objetivos da 

Agenda 2030 aos quais suas pesquisas estavam relacionadas. Essa iniciativa 

visa estimular a pesquisa científica e tecnológica voltada para a busca por 

soluções para os desafios sociais contemporâneos. 

  

O evento cumpriu três funções valiosas para o desenvolvimento da 

ciência na instituição: inserção dos discentes em um ambiente acadêmico de 

publicação e apresentação dos resultados da pesquisa; divulgação científica por 

meio dos vídeos que utilizam uma linguagem científica, porém acessível a todos; 

e, por fim, a popularização da ciência. 

 



 Os alunos concorreram ao 3ª Prêmio Destaque na Iniciação Científica e 

Tecnológica da UFRN, que foi instituído pela Pró-Reitoria de Pesquisa em 2017 

para reforçar as ações dos programas institucionais de iniciação científica e 

tecnológica. O prêmio contemplou duas categorias: Trabalho Destaque de 

Iniciação Científica e Tecnológica e Vídeo Destaque de Divulgação Científica. 

Os premiados foram contemplados com bolsas mensais de até R$ 800,00 

(oitocentos reais) durante o período de um ano. Os orientadores dos alunos 

premiados adquiriram precedência em relação aos demais para efeitos de 

concorrência no Edital de Bolsas de Pesquisa da UFRN em 2020. 

 

 Em  2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa instituiu o Prêmio Pesquisador 

Destaque da UFRN, com o objetivo premiar os pesquisadores da instituição que 

tenham apresentado relevantes contribuições para o desenvolvimento da ciência 

em cada uma das três grandes áreas do conhecimento: Ciências da Vida; 

Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras 

e Artes. Foram escolhidos 03 pesquisadores, um em cada grande área do 

conhecimento. Todos os premiados receberão auxílio no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para custear passagens aéreas, diárias ou taxa de inscrição 

para apresentar trabalho em evento científico, certificado de premiação e troféu. 

 

Os pesquisadores premiados participam na condição de conferencista do 

XXX Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica, apresentando a 

contribuição científica oriunda de sua pesquisa. 
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TÍTULO: Unidades geoecológicas do médio curso da bacia hidrográfica do rio Potengi - 

RN 

Resumo 

Estudos que integrem vários condicionantes ambientais de uma determinada área são 
cada vez mais frequentes nas atividades de planejamento ambiental, de diferentes 
finalidades. Dentro da perspectiva de análise integrada do meio, surge com maior 
destaque na década de 1990, a perspectiva metodológica da geoecologia das 
paisagens, com enfoque em diferentes categorias de análise geográfica, como também 
em diferentes unidades de análise da geografia física, como as bacias hidrográficas. 
Tendo em vista, a necessidade de melhor compreender a dinâmica presente no médio 
curso da Bacia Hidrográfica do Rio Potengi, foi aplicada tal perspectiva de análise 
ambiental, em escala local na área de estudo, gerando assim um mapa de 
compartimentação das unidades geoecológicas do médio curso. Para a delimitação 
dessas unidades, foram utilizadas os condicionantes ambientais: geologia, 
geomorfologia, solos e formações vegetais, propondo dessa maneira, as seguintes 
unidades e subunidades geoecológicas: 1- Planície Fluvial: do rio Potengi, do Rio Bom 
Jesus e do Rio Camaragibe; 2 – Tabuleiros do Rio Potengi; 3 – Superfície de 
aplainamento: De Riachuelo e de Elói de Souza; 4 – Planaltos; 5 – Maciços Residuais. 

 

Palavras-chave: Geoecologia - Rio Potengi - Planejamento Ambiental 

TITLE: Middle Course geoecological units of the Potenhi river basin -RN 

Abstract 

Studies that integrate many environmental conditions in a certain area are increasingly 
frequent in environmental planning activities for different purposes. Within the 
perspective of environment integrated analysis, the methodological perspective of 
landscape geoecology emerged most prominently in the 1990s, focusing on different 
categories of geographical analysis, as well as on different units of physical geography 
analysis, such as watersheds. In order to better understand the dynamics present in the 
medium course of the Potengi River Basin, that perspective of environmental analysis 
was applied on a local scale in the study area.Through this, a compartmentalisation map 
of the geoecological units of the medium course was generated. For the delimitation of 
these units, the environmental constraints we used were: geology, geomorphology, soils 
and vegetal formations. Thus we proposed the following geoecological units and 
subunits: 1- Fluvial Plain: Potengi River, Bom Jesus River and Camaragibe River; 2 - 
Potengi River trays; 3 - Planing surface: Riachuelo and Elói de Souza; 4 - Plateaus; 5 - 
Residual Massifs 
 
Keywords: Geoecology - Potengi River - Environmental Planning 
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Introdução 

Os espaços naturais passam por constantes transformações promovidas por ações 
antrópicas, tais ações em sua grande maioria se configuram como prejudiciais a estes 
ambientes, antes intocados pelos homens. O acentuado grau de transformação dos 
espaços naturais por parte das sociedades está pautado na ideologia da obtenção do 
máximo aproveitamento dos recursos naturais, os quais proporcionam para os seus 
exploradores ganhos econômicos. 

Essa visão economicista do meio ambiente ficou arraigada na sociedade como um todo, 
após a revolução industrial, onde logo após este evento histórico, a natureza passou a 
ser subjugada de uma forma muito acentuada. Os exemplos de dominação da natureza 
pelos homens são inúmeros: grandes obras de infraestrutura hídrica, promovendo o 
barramento de corpos hídricos; projetos de agroindústrias, os quais proporcionam a 
supressão de extensas porções de vegetação natural; bem como os processos 
urbanização desorganizados, os quais resultam em complexas mudanças do estado 
natural do meio. Estes são somente alguns dos muitos exemplos de dominação. 

Tendo em vista essas alterações antrópicas dos espaços naturais, uma série de estudos 
na perspectiva ambiental vem sendo desenvolvidos a fim de proporcionar um maior 
entendimento acerca dos danos promovidos por tais ações. Esses estudos além de 
promover o entendimento da realidade local dos impactos, visam também a geração de 
informações do espaço, as quais podem ser utilizadas no intuído de melhor planejar e 
gerir novas áreas. 

Na perspectiva de melhor compreender os espaços naturais, os estudos ambientais 
integrados surgem na geografia, bem como em outras ciências naturais, para dar 
respostas mais concretas sobre o funcionamento de determinados sistemas. Dentro dos 
vários exemplos metodológicos dos estudos ambientais integrados está a abordagem 
geoecológica do estudo da paisagem. 

Para que se possa estudar as transformações ocorridas no espaço natural, o qual, 
entenderemos aqui como a paisagem, devemos segundo Farias (2013), estabelecer 
uma visão sistêmica e integrada do meio. De modo que sejam abarcados na análise a 
dinâmica presente entre os aspectos físicos e humanos, contemplando assim o binômio 

sociedade/natureza. 

Segundo Rodriguez e Silva (2013), a geoecologia possui com um dos seus principais 
objetivos a ação de fornecer subsídios para a resolução de problemas oriundos de 
ações antrópicas. De acordo com Rodriguez (1991 apud Farias, 2013), a geoecologia é 
entendida como um conjunto de métodos de investigação, cujo objetivo central é a 
obtenção de dados do meio natural, com os quais é possível estabelecer diagnósticos 
e formular estratégias de otimização dos usos dos recursos naturais. 

Levando em consideração as questões tecidas anteriormente, o objetivo geral deste 
estudo visa utilizar o enfoque geoecológico da paisagem o aplicado no médio curso da 
bacia hidrográfica do Rio Potengi (BHRP), com o objetivo de compartimentar 
geoecologicamente a mesma. Proporcionando dessa maneira, um entendimento da 
realidade ambiental do local, tal esforço de compartimentação servirá como base para 
futuras ações de planejamento da área do médio curso voltadas tanto para a correção 
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de possíveis impactos presentes nas unidades identificadas, bem como ações que 
direcionem, por exemplo, como deverá se dar o uso e ocupação daquele solo. 

O médio curso da BHRP (Figura 1), apresenta 1.923 Km2 correspondendo a 46,9% do 
total da bacia sendo, dessa forma, o maior compartimento desse sistema natural. As 
suas características físicas são semelhantes ao restante da bacia, sendo a variável 
climática a que mais apresenta diferenciação, registrada em maior volume no litoral, 
decai no sentido das cabeceiras da bacia. Além da variação pluviométrica presente na 
área de estudo, também é verificada variações na configuração do relevo, com suas 
respectivas altitudes e formas geomorfológicas, se diferenciando dos demais 
compartimentos. 

 

 

 

 

 
Metodologia 

 

A abordagem metodológica utilizada neste estudo corresponde a Geoecologia das 
Paisagens, uma metodologia de investigação do meio natural, de base sistêmica e 
integrada. Tal abordagem Segundo Farias (2015), teve sua difusão no meio acadêmico 
iniciada na década de 1960, como uma linha investigativa, a qual visava a compreensão 
dos complexos territoriais em diferentes escalas: global, regional e local. No entanto, tal 
proposta ganhou maior notoriedade a partir da década de 1990, quando as discussões 
sobre o pensamento dialético na análise espacial e ambiental foram tomando maior 
consistência (RODRIGUEZ; SILVA, 2006). 

Segundo Rodriguez e Silva (2011 apud Farias, 2013 p. 28), a geoecologia das 

paisagens se fundamenta em três momentos básicos: 

1-Como se formou a natureza; 2-Como, mediante as atividades humanas, construíram-
se e impulseram-se sistemas de uso e de objetos, articulando e colocando a natureza 
em função de suas necessidades; 3-Como a sociedade concebe a natureza, as 

modificações e transformações derivadas das atividades humanas. 

Os trabalhos voltados para análises geoecológicas, de modo geral, trabalham nesses 
três momentos básicos de análise, para este estudo deu-se um enfoque maior para o 
primeiro e o segundo momento, evidenciando as principais unidades ambientais 
presentes no médio curso e observando de forma geral, algumas atividades antrópicas 
desenvolvidas na área. 

Segundo Farias (2015 p. 56): “a geoecologia das paisagens e o planejamento ambiental 
fornecem subsídios fundamentais para o desenvolvimento de trabalhos relacionados à 
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dinâmica dos sistemas ambientais, mais especificamente voltados para os estudos em 
bacias hidrográficas”. 

Para efetuar a compartimentação geoecológica, se tomou como base a geomorfologia 
verificada no local, as quais foram agrupadas por características homogêneas quanto a 
sua forma e estrutura. Essas unidades foram delimitadas através da metodologia de 
compartimentação em níveis taxonômicos do relevo proposta por Ross (1992), a 
compartimentação do relevo utilizada como base para as unidades geoecológicas foi 
realizada na escala de 1.250.000, correspondendo ao segundo táxon do relevo, ou seja, 
o domínio das morfoesculturas. Na área em questão foram delimitadas as seguintes 
morfoesculturas: superfície de aplainamento, planícies, planaltos, maciços residuais e 
tabuleiros. 

Os procedimentos técnicos operacionais desse estudo se baseiam nas etapas 
propostas por Rodriguez e Silva (2016), esses autores propõem que os estudos 
realizados no âmbito da geoecologia das paisagens sejam esquematizados em 
diferentes fases complementares, sendo elas: a fase de organização, análises, 
diagnóstico e propositiva. Aqui serão comtempladas as duas primeiras etapas, devido 

ao caráter introdutório do estudo. 

Vale destacar que em todas as fases realizadas será de extrema importância a utilização 
de softwares de geoprocessamento, os quais serão responsáveis pelo processamento 
dos dados espaciais, obtidos principalmente, na fase de organização e inventário. 
Quando a isto Klink (1981), destaca que a análise geoecológica deve começar por uma 
análise preliminar da área a ser estudada, devendo ser obtidas informações básicas do 
terreno, com o auxílio de mapas. 

Fase de organização 

 A fase de organização e inventário, correspondeu nesse estudo na obtenção dos 
principais dados utilizados na pesquisa. Esses dados são fruto de pesquisas 
bibliográficas em livros, artigos, teses e dissertações que apresentam relação com a 
temática aqui estudada. 

Além da obtenção do arcabouço teórico, através da pesquisa bibliográfica, nesta fase 
da pesquisa também foram obtidos os dados cartográficos, realizando assim, um 
levantamento detalhado das condições ambientais encontradas na área. Esses dados 
foram obtidos nos bancos de dados dos principais órgãos ambientais do estado do Rio 
Grande do Norte e do Brasil como: Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente (IDEMA), no qual foram adquiridos a malha vetorial dos limites da bacia e da 
rede de drenagem, no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), foi obtido a malha cartográfica referente as formações vegetais, 
no sitio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) houve a obtenção das 
associações de solos e no Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), 
foram obtidas as informações acerca do arcabouço geológico. 

A base da compartimentação geoecológica, como dito anteriormente, é realizada a partir 
dos dados relativos à geomorfologia local. A obtenção dos dados para a 
compartimentação geomorfológica se deu através da visita ao banco de dados do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), no qual através do projeto 
TOPODATA, são disponibilizadas as imagens da missão Suttler Radar Topography 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 12 

 

Mission (SRTM), possibilitando dessa forma, a elaboração em ambiente SIG de 
produtos altimétricos e de declividade. 

Fase de Análise 

A segunda fase realizada correspondeu no processo de análise de todos os dados 
obtidos na fase anterior, os dados bibliográficos foram utilizados no intuito de embasar 
as formulações aqui propostas, principalmente nas propostas de compartimentação 
geomorfológica e geoecológica. Os dados cartográficos foram processados no software 
ArcGIS 10.5, os primeiros produtos cartográficos foram elaborados com a finalidade de 
fornecer um panorama sobre a área ser estudada. A partir dessa visão inicial, outros 
procedimentos puderam ser realizados, como correção de erros nos dados e 
identificação de novas variáveis, que possibilitassem um melhor detalhamento na 
delimitação das unidades. 

Foram elaborados nesta fase o mapa de localização da área de estudo, além dos mapas 
de altitude, declividade, associação de solos e formações vegetais. Com a sobreposição 
de todos esses produtos cartográficos foi possível compartimentar geoecologicamente 
o médio curso, reultando assim na identificação de 5 unidades geoecológicas e 5 

subunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados e Discussões 

 

Através do processamento das imagens SRTM em ambiente SIG, foi possível a 
elaboração dos primeiros produtos cartográficos referentes a área de estudo. A partir de 
técnicas de geoprocessamento foram elaborados os mapas de altitude, declividade e 
os mapas de sombreamento e dissecação do relevo, imprescindíveis para a 
compartimentação geomorfológica da área. Com a correlação entre todos os dados 
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produzidos nesta etapa foi possível realizar a composição do mapa das unidades 
morfoesculturais do médio curso da bacia, este se constituindo como a base para a 
compartimentação geoecológica. 

Em relação os condicionantes ambientais verificados no médio curso, também foram 
produzidos materiais cartográficos, de modo que fosse possível construir um panorama 
sobre a área de estudo. Dessa forma, a seguir serão descritas as principais variáveis 
utilizadas para a compartimentação geoecológica do médio curso. 

Geologia 

Conhecer a litologia local é de extrema importância quando tratamos de estudos 
ambientais integrados, pois este elemento é basilar para a formação de outras 
componentes ambientais como: relevo, solos e hidrografia. Dessa maneira, para este 
estudo foi utilizada para identificação das unidades geológicas a malha geológica 
produzida pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) de ano de 2015, 
para o estado do Rio Grande do Norte. 

Para o médio curso do Potengi foram identificadas as seguintes unidades geológicas 
(Figura 2): Complexo Presidente Juscelino, Metatonolito Bom Jesus, Complexo Senador 
Elói de Sousa, Granitóide São José de Campestre, Grupo Barreiras, Depósitos Colúvio 
– eluviais, Suíte Intrusiva Dona Inez, Suíte Intrusiva Itaporanga, Formação Jucurutu, 
Formação Seridó, Complexo João Câmara e o Complexo Santa Cruz. 

Podemos perceber a significativa predominância de litologias ígneas e metamórficas na 
área de estudo, além dessas litologias está presente formando uma espécie de enclave 
os depósitos sedimentares, formados a partir de processos erosivos das litologias locais. 
Além dos depósitos colúvio – eluviais, está presente na bacia a formação Barreiras, 
importante representante dos constituintes sedimentares das regiões costeiras do 

Brasil. 

Geomorfologia 

O estudo das unidades do relevo estar frequentemente presente nos estudos ambientais 
e em questões que envolvem planejamento ambiental, devido ao fato de proporcionar 
um entendimento melhor da superfície onde os homens se fixam. Informações como 
altitude da área, declividade das formas do relevo, taxa de erosão do solo, evolução das 
formas atuais e paleosuperfícies, escoamento superficial e infiltração, e estudos 
espeleológicos, são frequentemente associados aos estudos geomorfológicos. 

Para a delimitação das unidades do relevo da área de estudo, foram produzidos 
materiais hipsômetros, de declividade e o TIN (Trinangulated Irregular Network), os 
quais auxiliaram na interpretação geomorfológica do local. Os mesmos podem ser 
observados na figura 3. 

A área de estudo apresenta uma significativa mudança em relação a altitude indo desde 
os 27 m em relação ao nível do mar até a cota dos 473 m, essa grande variação é 
condicionada devido ao médio curso da bacia ser uma área de transição, entre o alto 
(cotas mais elevadas) e o baixo curso (cotas mais baixas), existindo assim uma quebra 

significativa no relevo se comparado com os demais compartimentos da bacia. 
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A outra variável analisada no local em relação ao comportamento do relevo, foi a 
declividade, a qual se apresenta como plana e suave (0 – 5%), os locais que apresentam 
maior percentual de declividade correspondem as áreas dos maciços residuais e as 
áreas das margens dos principais corpos hídricos da bacia.  

Com o auxílio da metodologia de Ross (1992), foram identificados na área de estudo 
diferentes unidades geomorfológicas, pertencentes ao segundo táxon do relevo 
(Morfoesculturas). As morfoesculturas são definidas como o resultado da ação climática 
(atual e pretérita) sobre uma dada morfoestrutura, essas esculturas podem apresentar 
algumas centenas de km2 (ROSS, 1992). Para o médio curso foram identificadas as 
seguintes unidades: Planaltos, maciços residuais, superfície de aplainamento, 
tabuleiros e planícies fluviais (Figura 4). 

Solos 

A área de estudo apresenta uma grande variação quanto a associação de solos local 
(Figura 5), essa variável tem como resultado a combinação dinâmica entre as demais 
variáveis como geologia, geomorfologia, formações vegetais e hidrografia local. O 
conhecimento acerca da pedologia local é de extrema importância quando relacionados 
a estudos de planejamento ambiental, pois indicam questões das propriedades físicas 
e químicas dos solos como: permeabilidade, porosidade, salinidade, plasticidade, 
textura e fertilidade. 

No médio curso da bacia hidrográfica do rio Potengi foram identificadas 7 tipologias de 
associação de solos: Latossolo Amarelo Distrófico (289,51 km2), Argissolo Amarelo 
Distrófico (389,74 km2), Argissolo Vermelho Eutrófico (381,38 km2), Neossolo Litólico 
Eutrófico (43,63 km2), Neossolo Flúvico Ta Eutrófico (6,2 km2), Planossolo Háplico 
Eutrófico (550,55 km2) e o Luvissolo Crômico Órtico (224,1 km2). 

A associação de solos mais presente dentro do médio curso corresponde aos 
Planossolos Háplico Eutrófico, estes solos segundo a EMBRAPA, são verificados em 
grande parte do nordeste brasileiro, e são consideravelmente susceptíveis a erosão, 
outra característica importante dessa associação é o alto nível de fertilidade. A segunda 
associação de maior ocorrência são os Argissolos Amarelos Distróficos, estes solos em 
oposição ao anterior apresenta segundo a EMBRAPA, baixos níveis de fertilidade. São 
resultado dos processos pedogenéticos sobre os materiais argilosos ou areno-argilosos 
da Formação barreiras, presentes no médio curso. 

Formações Vegetais 

Segundo Santos (2004), as formações vegetais são o elemento do meio extremamente 
sensíveis as alterações da paisagem, dessa forma, sempre estão presentes nos estudos 
que envolvem o planejamento ambiental. O clima possui grande influência quanto a 
ocorrência das formações vegetais, atuando como determinante nesta variável. No 
médio curso foram identificadas as seguintes formações vegetais segundo o IBGE 
(2018): Savana – Estépica, Savana – Estépica Arborizada e Savana – Estépica 
Florestada (Figura 6). 

Os mapeamentos das formações vegetais devem caracterizar os domínios, as 
formações e os tipos de cobertura, de forma que sejam especializados, levando também 
em consideração o estado em que se apresentam as unidades (SANTOS, 2004). 
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Os dados do IBGE (2018), relativos às formações vegetais do médio curso, além da 
apresentação das unidades, possuem também os principais usos que ocorrem na área, 
na qual percebe-se a predominância das atividades agropecuárias principalmente a 
plantação de culturas de cana – de – açúcar. 

A savana estépica corresponde, ao que popularmente se conhece por caatinga, ou mata 
branca, devido a sua principal característica estética que é a mudança de tonalidade da 
cobertura vegetal. Em períodos secos a vegetação fica “acinzentada” e nos períodos 
úmidos ganha diferentes tonalidades de verde. No mapeamento realizado pelo IBGE, a 
grande predominância no layout final como savana estépica se dá pela não 
discriminação entre os estratos florestais e arbustivos. 

A partir da sobreposição dos vários materiais produzidos, os quais dizem respeito os 
principais condicionantes ambientais do médio curso da bacia hidrográfica do rio 
Potengi, chegou-se à proposição das seguintes unidades geoecológicas (Figura 7): 
Planícies fluviais, subdividida em três unidades: Potengi, Bom Jesus e Camaragibe; 
Tabuleiros do rio Potengi, Superfície de aplainamento do Potengi, subdividida em duas 
unidades: Superfície de Aplainamento de Riachuelo e Superfície de Aplainamento de 

Elói de Souza; Planaltos e os Maciços residuais. 

As planícies fluviais foram subdividas em três unidades, devido a existência no médio 
curso de 3 significativos corpos hídricos: O rio Potengi, o rio Bom Jesus e o Rio 
Camaragibe. Entre essas três unidades existem determinadas variações dos 

condicionantes ambientais. 

A Planície Fluvial do Rio Potengi apresenta características ambientais muito 
semelhante, a planície do rio Camaragibe, seja em relação as formações vegetais, ao 
arcabouço geológico e as tipologias de solos. No entanto, a dinâmica antrópica nesta 
subunidade é totalmente diferenciada, pois é na planície do principal rio da bacia que 
ocorrem o maior número de atividades antrópicas, como a extração de material do leito 
do rio para construção civil. 

Além da grande presença de atividades econômicas nesta subunidade, é nela onde está 
localizada o maior aglomerado urbano do médio curso, a cidade de São Paulo do 
Potengi, com mais de 17 mil habitantes, também pode ser encontrada nesta unidade o 
açude Campo Grande. Dessa maneira, as pressões antrópicas no meio ambiente são 
mais acentuadas, provocando um conjunto de problemas ambientais na área. 

Em relação a associação de solos é composta por 4 classes, as quais podem ser 
verificadas na tabela 1. 

Tendo em vista a maior vulnerabilidade a erosão natural do Argissolo vermelho eutrófico 
abrútico, as práticas de exploração do solo devem ser mais fiscalizadas, atentando para 

atividade ou empreendimentos que agravem o estado natural de erosão do solo. 

As formações vegetais identificadas na área correspondem em maior proporção a 
savana estépica com elevado grau de antropização. As áreas onde naturalmente se 
verificava a presença de domínios florestados ou arbustivos, foi substituída por uma 
grande área antropizada, na qual não é possível realizar a discriminação entre os 
diferentes domínios, salvo algumas localidades onde se é possível determinar estratos 
arbustivos. 
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O arcabouço geológico presente nesta subunidade pode ser verificado na tabela 2. Em 
um contexto geral, se trata de um arcabouço ígneo e metamórfico, com alguns pontos 
onde os processos sedimentares prevaleceram. 

Entre as três subunidades Planície Fluvial do Rio Bom Jesus é a que mais se diferencia 
em termos de condicionantes ambientais, principalmente no tocante a pedologia local. 
Nesta planície estão localizadas as cidades de Bom Jesus e Serra Caiada, nas quais 
temos a predominância de atividades agropecuárias e de serviços.  

Os solos encontrados na planície em sua grande maioria correspondem ao Argissolo 
Amarelo Distrófico, logo em seguida existe a predominância do Latossolo Amarelo 
Distrófico, conforme tabela 3. 

Nesta subunidade existe a predominância da savana – estépica arbustiva, com alguns 
setores sem discriminação, principalmente nas áreas onde se tem a predominância de 
atividades antrópicas. Já em relação a litologia local, a diferenciação se dá através da 
presença do Metatonalito Bom Jesus e do Complexo Senador Elói de Souza, conforme 
tabela 4. 

Na Planície Fluvial do Rio Camaragibe não foi verificada nenhuma sede municipal em 
seus limites, no entanto a presença antrópica se faz presente através de atividades 
agropecuárias. Em relação aos condicionantes ambientais, apresenta grande 
semelhança com a planície do Potengi, existindo pequenas alterações em relação aos 
solos, onde também pode ser encontrado o Planossolo Háplico Eutrófico, em menor 

quantidade, e o Argissolo Vermelho Eutrófico. 

Nesta planície existe a predominância da savana estépica bastante antropizada, no 
entanto, assim como a planície do Rio Bom Jesus apresenta uma significativa proporção 
do domínio arbustivo. Geologicamente a diferenciação desta planície das demais se dá 
através da presença da suíte intrusiva Dona Inêz e da formação Seridó, conforme tabela 
5. 

A unidade Tabuleiros do rio Potengi, localizados no médio curso da bacia, não é tão 
expressiva quanto no compartimento do baixo curso, no entanto podem ser verificados 
entres os rios Camaragibe e Potengi. Nas proximidades da planície fluvial do Potengi, 
os tabuleiros também são verificados, porém devido a escala de análise adotada neste 
estudo, essa forma geomorfológica não pode ser descrita no mapa final. 

Em contraposição as planícies, os tabuleiros, apresentam um relevo ondulado ou suave 
ondulado variando sua declividade de 10 a 15%. A camada pedológica que recobre os 
tabuleiros principalmente as classes de solos dos Planossolos Háplico Eutrófico e os 
Argissolos Vermelho Eutróficos, são indicadores de terrenos com as características 
onduladas.  

Geologicamente os tabuleiros compartilham as mesmas características da planície do 
Rio Camaragibe, com a presença dos Complexos João Câmara, Suíte Intrusiva Dona 
Inêz, Formação Seridó, Complexo Presidente Juscelino, além da presença de depósitos 
colúvio – eluviais. 

A Superfície de aplainamento do Potengi, foi dividida em outras duas unidades: 
superfície de aplainamento de Riachuelo e a superfície de aplainamento de Elói de 
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Souza, estas são as duas maiores cidades localizadas no compartimento aplainado do 
médio curso. 

A Superfície de aplainamento de Riachuelo, apresenta em maior proporção a tipologia 
dos Planossolos Háplico Eutróficos, sendo encontrados também o Argissolo Vermelho 
Eutrófico, o Luvissolo Crômico Órtico, Latossolo Amarelo Distrófico e o Neossolo Litólico 
Eutrófico. Geologicamente a maior unidade encontrada nesta subunidade é o Complexo 
João Câmara, seguida da Formação Jucurutu, Formação Seridó, Suíte Intrusiva Dona 
Inêz e a Suíte Intrusiva Itaporanga. Em menor proporção podem ser encontrados pontos 
de ocorrência de depósitos colúvio – eluviais. É nesta subunidade onde são encontrados 
os exemplares mais significativos da Savana – Estépica florestada, dispersa sobre a 
área aplainada. 

A Superfície de aplainamento de Elói de Souza, apresenta somente três tipologias de 
classes de solos, a saber: o Argissolo Amarelo Distrófico, o Latossolo Amarelo Distrófico 
e o Luvissolo Crômico Órtico. Geologicamente a unidade mais presente neste 
compartimento é o Complexo Presidente Juscelino, seguido das áreas de ocorrência 
dos depósitos colúvio – eluviais. 

Por fim, temos o compartimento do Planalto e dos Maciços residuais, estes 
compartimentos apresentam as maiores altitudes (altitude máxima de 473 m) e 
declividades (25 – 45%) da área de estudo, e compartilham entre si os mesmos 
condicionantes ambientais. A maior semelhança entre estas unidades diz respeito a 
tipologia dos solos identificadas nas subunidades, nas quais, basicamente são 
encontrados o Luvissolo Crômico Órtico, o Neossolo Litólico Eutrófico e o Argissolo 
Vermelho Eutrófico. Geologicamente são formados através do Complexo Presidente 
Juscelino, Complexo Santa Cruz e a Suíte Intrusiva Itaporanga. 
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Conclusão 

 
A geoecologia mostra-se como uma importante ferramenta de análise do meio natural 
em diferentes escalas, auxiliando práticas de planejamento ambiental com diferentes 
finalidades como: zoneamentos ecológicos, estudos de adequação ambiental, escolha 
de locais para Áreas de Proteção Ambiental (APA), ou Áreas de Preservação 
Permanente (APP), pois auxilia no diagnostico integrado dos componentes naturais de 
determinado meio. 

Aliado com outras variáveis do espaço geográfico, a geoecologia proporciona o 
entendimento completo de determinada porção do espaço geográfico, ou seja, se 
alinharmos as variáveis antrópicas (indicadores de renda, educação, saneamento 
básico, infraestrutura, atividades econômicas), com os condicionantes do meio natural 
(geologia, geomorfologia, pedologia, formações vegetais, clima e recursos hídricos), 
teremos um diagnóstico completo da área estudada. Podendo assim, identificar as 
principais potencialidades e fragilidades presentes no local, direcionando para locais 
específicos, as ações necessárias de correção e adequação ambiental. 

As unidades geoecológicas identificadas no médio curso da bacia do rio Potengi, as 
quais tiveram um direcionamento para os condicionantes ambientais, servirão de base 
para estudos futuros, os quais objetivem integrar o meio físico com o meio antrópico, 
construindo dessa forma, proposições de ações públicas para a bacia. Essas ações 
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partem da construção de Políticas, Programas e projetos, os quais devem ser aplicados 
nas áreas de maior vulnerabilidade identificadas na área de estudo. 
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Figura 1 - Localização do Médio Curso da BHRP 
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Figura 2 - Unidades Geológicas do Médio Curso da BHRP 
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Figura 3 - Altitude e declividade do médio curso da BHRP 
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Figura 4 - Morfoesculturas do médio curso da BHRP 
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Figura 5 - Associação de solos no médio curda da BHRP 
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Figura 6 - Formações vegetais no médio curso da BHRP 
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Figura 7 - Unidades Geoecológicas do médio curso da BHRP 

 

 

Tabela 1 - Associação de solos na Planície do Rio Potengi 
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Tabela 2 - Unidades geológicas na Planície do Rio Potengi 

 

 

Tabela 3 - Associação de solos na Planície do Rio Bom Jesus 

 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 28 

 

Tabela 4 - Unidades Geológicas na Planície do Rio Bom Jesus 

 

 

Tabela 5 - Unidades Geológicas na Planície do Rio Camaragibe 
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TÍTULO: Impactos ambientais no médio curso da bacia hidrográfica do Rio Potengi - RN 

Resumo 

O estudo sobre impactos ambientais apresenta-se, na atualidade, como uma grande 
dimensão para a aplicação e desenvolvimento de investigações, técnicas e ferramentas 
capazes de satisfazer uma alternativa para a preservação e uma remodelagem dos 
ambientais naturais já degradados pela ação humana ao longo dos anos. 
Consequentemente, adentrando nessa inserção da evolução dos estudos sobre os 
impactos, este trabalho teve como objetivo fundamental pontuar os impactos ambientais 
situados no médio curso da bacia hidrográfica do Rio Potengi, localizada no estado do 
Rio Grande do Norte, no nordeste brasileiro, caracterizando-os e mostrando como a 
ocorrência desses impactos influenciam na dinâmica integrada e sistêmica da bacia, 
ocasionando, desse modo, fatores que desequilibram o seu sistema e os corpos hídricos 
da bacia hidrográfica. As resultantes deste trabalho nos mostram a grande relevância 
em se criar um metodologia mais aplicada, democrática e participativa da gestão e do 
planejamento ambiental, competindo aos diversos setores da sociedade uma 
preocupação ainda maior sobre a utilização, o manejo e as variadas ocupações do 
homem na bacia hidrográfica, a fim de criar um envolvimento mais harmonioso na 
distinção homem-natureza.  
 

Palavras-chave: bacia hidrográfica, homem, natureza, gestão, impactos ambientais. 

TITLE: ENVIRONMENTAL IMPACTS IN THE MIDDLE COURSE OF THE POTENGI 

RIVER BASIN-RN 

Abstract 

 

The study on environmental impacts is nowadays a great dimension for the application 
and development of research, techniques and tools capable of satisfying an alternative 
for the preservation and remodeling of natural environments already degraded by human 
action over the years. Consequently, focusing on this insertion of the evolution of impact 
studies, this work aimed to point out the environmental impacts located in the middle 
course of the Potengi River watershed, located in the state of Rio Grande do Norte, in 
northeastern Brazil, characterizing them and showing how the occurrence of these 
impacts influence the integrated and systemic dynamics of the basin, thus causing 
factors that unbalance its system and the water bodies of the watershed. The results of 
this work show us the great magnitude of creating a more applied, democratic and 
participative methodology for environmental management and planning, and the various 
sectors of society have an even greater concern about the use, management and varied 
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occupations of man in society in order to create a more harmonious involvement in the 
human-nature distinction. 

 
 

Keywords: watershed, man, nature, management, environmental impacts. 

Introdução 

O tema apresentado ao longo deste artigo nos levará à tona uma problemática bastante 
relevante em um contexto de cenário tanto local/regional como também para discussões 
e questionamentos que estão enraizados a nível mundial, uma vez que a questão da 
água está se tornando, a cada dia, uma indagação bastante corriqueira e contundente 
nas esferas sociais, ambientais e políticas, bem como adversidades no âmbito 
econômico.Atualmente, um dos assuntos que mais vem sendo debatidos em todo o 
mundo é a questão do conjunto de problemas enfrentados pelos recursos hídricos e 
como a ação antrópica apresenta relevantes e desenfreados comportamentos acerca 
do uso da água e como as suas práticas estão exercendo um papel de potencializador 
nos impactos ambientais. Mudanças significativas nos ecossistemas globais têm 
crescido de forma acelerada. Tais mudanças estão relacionadas com as ações 
humanas que exploram os recursos naturais gerando diversos impactos ambientais e 
comprometendo assim a disponibilidade desses recursos (VITOUSEK, 1997). Desse 
modo, a partir de uma análise geográfica mais engajada e um conhecimento teórico-
metodológico mais sólido sobre as questões ambientais, criamos uma ligação integrada 
voltada para a Geografia Física e um foco ainda maior sobre as análises dos impactos 
ambientais relacionados às bacias hidrográficas, neste caso, mais especificamente, a 

do Rio Potengi - RN, no seu médio curso.  

A partir dessa contextualização, podemos analisar a bacia hidrográfica como sendo um 
dos elementos fundamentais para a atuação, manutenção e permanência do ciclo 
hidrológico e a sua contínua troca de água na hidrosfera, oferecendo-nos como um 
brilhante potencial de infiltração e escoamento superficial, atuando, assim, como uma 
área, natural, de captação da precipitação da água e, posteriormente, realizando e 
exercendo diversas práticas, sejam elas definidas naturalmente ou pela ação, uso ou a 
ocupação humana. Sendo assim, além de propor uma demonstração da bacia 
hidrográfica como uma fonte plural e significativa de unidade de gestão e planejamento 
ambiental, constatamos também a sua surpreendente expressão e magnitude em 
termos de apropriação para os mais diversos tipos de usos, atividades e ocupações, 
ocasionando um aproveitamento conveniente de todo o seu sistema de natureza 
intrínseca para as futuras oportunidades de atividades resultantes da ação humana, 
atividades estas que, nos dias atuais, vem acarretando diversas marcas através dos 
impactos ambientais e, desse modo, comprometendo todo o sistema da bacia e seus 
prosseguimentos. Para Clark (1977) o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) seria “o 
estudo de um ciclo de eventos, interligados numa cadeia de causas e efeitos que 
decorrem de necessidades humanas”. Por essa razão, faz-se necessário um estudo 
mais aprimorado da intensidade dos impactos ambientais presentes nas bacias 
hidrográficas e como esses impactos estão se repercutindo no meio natural, a fim de se 
estabelecer uma centralização dos estudos em impactos ambientais e saídas 
alternativas para sanar a modificação dos seus sistemas, criando, assim, uma maior 
adequação no uso dos recursos hídricos naturais, ofertando uma ligação mais 
determinante e harmoniosa entre o homem e os fatores abióticos do sistema da bacia, 
condicionando dinâmicas mais íntegras. 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 31 

 

Com a finalidade em apreender uma melhor abrangência no desenvolvimento da 
pesquisa para a criação de discussões mais evidentes e uma noção concreta da área 
do objeto de estudo, pontuamos um mapa de localização, identificando, dessa maneira, 
o médio curso da Bacia Hidrográfica do Rio Potengi (Figura 1).  
 
Localizada na porção do nordeste setentrional brasileiro, no estado do Rio Grande do 
Norte. Compreende um total de 11 municípios, parcela que está situada no médio curso 
da bacia, são estes: Ielmo Marinho, Bom Jesus, Senador Eloí de Souza, Presidente 
Juscelino, Lagoa de Velhos, Sítio Novo, Barcelona, Ruy Barbosa, Riachuelo, Santa 
Maria e São Paulo do Potengi. 
 
Metodologia 

 
Visto anteriormente, a área de estudo analisada para a pesquisa foi o médio curso da 
bacia hidrográfica do tradicional rio que deu origem a cidade de natal, capital do Rio 
Grande do Norte, o Rio Potengi. Além de servir de extrema importância desde os 
meados do século XVI para que os colonizadores portugueses circulassem e 
ancorassem as suas grandiosas embarcações na capitania hereditária do Rio Grande, 
o Rio Potengi foi, durante muitos anos, a principal fonte e uso de abastecimento de água 
para diversas cidades, entre elas, a de Ielmo Marinho, localizada em nossa área de 
estudo. Na atualidade, o rio ainda estabelece uma importância crucial tanto para a 
história do estado como também para a sua participação fundamental, exercendo um 
papel crítico na vida de milhares de pessoas que dependem e aproveitam as serventias 
de toda a extensão do rio ao longo de sua bacia hidrográfica. A partir desse panorama 
histórico, estabelecendo uma relação com a importância do trabalho de planejamento 
em bacias hidrográficas bem como seu uso e sua gestão por parte dos diversos atores 
que reformulam e moldam a sociedade atual, introduzimos uma abordagem voltada a 
um conceito geográfico bastante clássico, o de Paisagem que, dentre inúmeras 
definições, para o geógrafo alemão Otto Schluter (1872-1959), seria uma materialização 
modelada tanto pela ação antrópica como também pelas forças da natureza, nos 
trazendo uma compreensão múltipla e unificada de transformações a partir da 
abrangência das necessidades humanas. 
 
Assim, detalhando uma perspectiva de adaptação entre homem e o meio, buscamos 
conceber a definição de Geoecologia das Paisagens para uma elaboração sistêmica de 
análise da compreensão das bacias hidrográficas e dos impactos ambientais 
ocasionados pela necessidades e ações do homem, principalmente pela extrema 
apropriação deste nos dias atuais no que se diz respeito a gestão e manipulação da 
água para o uso de diversas ocupações e atividades. Em um conceito elaborado por 
Rodriguez (2004), uma concepção científica que pode nos dar assistência sobre a 
Geoecologia da Paisagem seria a abordagem de um sistema de métodos, 
procedimentos e técnicas de investigação, sendo assim, teria uma funcionalidade de 
obter um conhecimento sobre o meio natural, garantindo, desse modo, a elaboração de 
estratégias de otimização do uso e planejamento, no tempo e no espaço, dos potenciais 
dos recursos naturais. Dessa forma, trazemos um ponto com alto teor de discussão, ou 
seja, aplicar como método a utilização da bacia hidrográfica como objeto de estudo para 
um planejamento mais íntegro e uno, levando em consideração as intervenções por 
meio do seu domínio e o consequente controle da natureza, acarretando, desse jeito, a 
decorrente potencialização dos impactos ambientais de forma inconsequente e 
desordenada. 
 
Para tal, outra abordagem metodológica estruturada que procuramos utilizar durante a 
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elaboração da pesquisa foi a de impactos ambientais em bacias. Segundo Garcia 
(1987), proporcionando-nos uma perspectiva mais funcionalista no tratamento dos 
impactos, temos ele como qualquer fator ou perturbação que tende ao desequilíbrio em 
um estado estável no qual se encontra um sistema. Adotando-se a bacia hidrográfica 
como uma unidade geoambiental para análises de estudos e com um potencial ímpar 
para averiguação dos impactos ambientais, podemos analisar seu uso para diversas 
atividades voltadas para os mais variados setores da sociedade e seu uso como futuro 
potencial econômico, seja pela sua apropriação a partir da necessidade da 
sobrevivência humana de abastecimento de água, para recreação e a utilização para 
sistemas de irrigação ou, até mesmo, nas formas inadequadas de técnicas agrícolas 
utilizadas pelo homem que, posteriormente, poderão afetar e causar contaminações no 
solo e nos corpos hídricos se não forem feitas com um manejo e aplicação consciente. 
 
Além disso, a ida a campo implicou uma observação prática do real contexto a qual sofre 
a bacia e os impactos ambientais que estão sendo atuados sobre ela. Desse modo, a 
associação da categoria de estudo geográfico, a paisagem, juntamente aliado a um 
olhar palpável do matéria de estudo nos mostra uma maior associação da complexidade 
e dinâmicas existentes na relação entre o homem e a natureza, garantindo-nos casos 
reais e mais objetivos da real presença da ocupação humana e a presença da 
consequente intervenção sobre o meio natural. Logo, a presença do campo neste 
trabalho resultou uma visão não mais reducionista dos conceitos que moldam a bacia e 
todo o seu desenvolvimento sistêmico, revelando-nos uma concepção de sensibilidade 
e harmonia para o efetivo engajamento da integração dos diferentes papéis e 
interpretações da Geografia Física conciliada com a Geografia Humana. 
 
Outra importante contribuição para a realização e o andamento do estudo e da análise 
do trabalho foram os materiais utilizados para dar continuidade em nossas 
investigações. Logo, a leitura e a averiguação sobre impactos ambientais, geoecologia 
da paisagem, gestão e planejamento em bacias e a categoria de análise da paisagem, 
incluindo outras diversas fontes de referências presentes no material bibliográfico sobre 
os diversos fatores que interferem e nos mostram a importância da abordagem sistêmica 
da bacia hidrográfica foi de extrema relevância para um recorte contínuo do trabalho, 
assim como também nos capacitando a entender de maneira mais coesa os agentes de 
funcionamento e de desgaste da bacia. Ainda destacando a utilização de materiais para 
a elaboração do trabalho e uma melhora nos seus resultados, aplicamos o manuseio de 
instrumentos de georreferenciamento e o desenvolvimento do SIG para uma maior 
obtenção da delimitação da área do médio curso da bacia hidrográfica do Rio Potengi – 
RN, por meio da reprodução de imagens e banco de dados processadas pelo programa 
ArcGis 10.3, utilizando o sistema referencial geodésico das américas, o SIRGAR 2000, 
acarretando, desse modo, bases cartográficas do IDEMA. 
 
Resultados e Discussões 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Potengi estabelece uma relação de extrema importância 
para com a sociedade, seja pelos seus motivos de sustento de vida da população que 
utiliza-se dos seus corpos de água para a manutenção de suas necessidades básicas 
ou pela movimentação econômica que esse rio gera desde a sua nascente até a jusante, 
como também toda a rede hierárquica que o Rio Potengi pertence dinamizando em 
grande parte da região do estado do Rio Grande do Norte, trazendo-nos histórias 
seculares e moldando o estilo de vida Potiguar desde antes o seu descobrimento. Dada 
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toda essa tamanha importância, podemos notar que a bacia do Potengi, no seu médio 
curso, apresenta utilizações e usos diversificados, nas mais variáveis formas e funções 
para que, dessa forma, acabe gerando um maior desenvolvimento antrópico e, 
consequentemente, suprir as necessidades do homem, cabendo um destaque maior 
similarmente aos essenciais conjuntos de funções que a bacia exerce dentro de sua 
própria dinâmica sistemática, ou seja, não podemos fazer uma análise da apropriação 
do homem pela bacia hidrográfica e somente si, mas também precisamos ter um caráter 
geoambiental de sua gestão e toda sua estrutura para o entendimento e apreensão do 
estudo da natureza física e das dinâmicas existentes na configuração geográfica e dos 
sistemas ambientais presentes na bacia hidrográfica. 

Por consequência, para haver discussões mais elaboradas e concisas precisamos 
organizar um panorama sólido e coerente do quadro geral dos impactos ambientais 
presentes no médio curso da bacia hidrográfica do Rio Potengi, bem como uma 
descrição efetiva das suas causas, efeitos e consequências tanto para o homem (maior 
utilizador dos recursos hídricos) tal como para o próprio desempenho, progresso e 
manutenção de toda a bacia. Para isso, utilizaremos uma pequena tabela mostrando os 
principais impactos ambientais destacados existentes em nossa área de estudo e uma 
breve consequência do que pode ocasionar (Tabela 1), acarretando uma maior 
interatividade e, além disso, um conhecimento puro das consequências gerais que 
esses impactos repercutem nos sistemas gerais da bacia. 

Dessa maneira, torna-se ainda mais acessível uma compreensão rebuscada dos 
impactos ambientais no médio curso da Bacia do Potengi e as suas implicações tanto 
para o homem como também para o meio natural, estabelecendo, assim, o 
reconhecimento da falta de um manejo mais adequado do homem pelos recursos 

hídricos e o uso e ocupação da bacia de modo inapropriado. 

Pontuando os principais impactos ambientais existentes na bacia do Potengi, temos, em 
princípio, um processo que bastante influencia na degradação ambiental, ocasionando 
uma das problemáticas mais discutidas nos dias atuais, que é o caso da contaminação 
dos corpos de água da bacia e, também o solo. Assim, a falta de um tratamento de 
esgoto consistente relacionado com a carência de um saneamento básico efetivo nos 
traz à tona o problema da poluição da água, ocasionando um certo grau de alteração na 
distribuição da qualidade da água, bem como os vários estilos de vidas presentes nela. 
Além do lançamento de resíduos domésticos e entulhos da construção civil, temos 
também, a partir do esgoto, a poluição por meio de fezes, restos de alimentos e urinas, 
potencializam para o efeito da eutrofização da água, ou seja, a elevação do processo 
de maior concentração de nutrientes que, além da perda de biodiversidade, nos traz a 

incapacidade do uso da água, seja para consumo, irrigação ou recreação. 

Portanto, cabe a exigência pela demanda de um sistema de tratamento de esgoto 
completo, garantido como direito básico e assegurado nos pilares da nossa 
Constituição, sendo definido pela Lei nº. 11.445/2007.Ainda nesse raciocínio dos 
impactos ambientais presentes na bacia e suas consequências, temos o manejo 
inadequado das técnicas agrícolas. Apesar de parecer inofensivo de longe, o mau uso 
dessas técnicas pode acarretar problemas devido a sua administração precária e sem 
uma fiscalização racional que dê suporte e garantia para um bom funcionamento. Um 
exemplo disso é a utilização das práticas agrícolas próximas aos locais de corpos 

hídricos sem um caráter de preservação e sensibilidade quanto ao meio ambiente. 
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Ademais, um impacto ambiental de ordem natural, mas que a ação antrópica vem 
intensificando cada vez mais o seu processo é a erosão. De forma direta, a erosão seria 
o processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo. Em virtude dos fatores de 
feito climáticos, esse processo ocasiona a desagregação das partículas, no caso das 
bacias hidrográficas, essa dinâmica acarreta o empobrecimento da estrutura do solo, 
que acaba sendo destruída pelos agentes condicionantes e potencializadores da 
erosão. Ou seja, podemos perceber uma perda parcial, mesmo que em pequenos 
níveis, de nutrientes e matéria orgânica existente no solo. Além do mais, adentrando em 
outro fator visível causador dos impactos ambientais presentes no médio curso da bacia 
hidrográfica do Rio Potengi – RN, também contribui para a aceleração deste processo 
de erosão, no caso, a ação humana, através do crescimento demográfico. Queimadas, 
desmatamentos, construção de estradas e de moradias de forma desordenadas, esses 
são alguns dos fatores que aceleram o processo de erosão por meio da ação humana, 
provocando uma perturbação do solo e, consequentemente, a perda de seu potencial. 

Além disso, todos esses fatores citados anteriormente e algumas apropriações do meio 
pelo homem para suprir suas necessidades básicas, além de garantir o progresso para 
melhorias de suas condições econômicas e o desenvolvimento social da população, a 
utilização dos sistemas da bacia hidrográfica de forma desordenada, sem planejamento 
e uma gestão íntegra fomenta uma desordem complexo sistema a qual a bacia 
hidrográfica pertence, modelando, muitas das vezes, a sua estrutura, o curso dos seus 
afluentes, a extensão de suas margens e todos os seus meandros, a fim de se favorecer 
a uma ordem de caráter econômico, usando o rio de forma desordenada e conflituosa. 
Por fim, o último impacto ambiental destacado para a nossa análise no objeto de estudo 
apreendido é a prática da agropecuária. Por precisar de uma vasta área para o 
estabelecimento dessa atividade, uma grande dimensão de extensão de terra é 
destruída pela queimada, gerando intensidade nessa ação a partir da sua instalação, 
aumentando do escoamento superficial e, consequentemente, a erosão, a perda dos 
nutrientes do solo, a retirada da vegetação e, muitas vezes, da mata ciliar (importante 
para a proteção do rio e a preservação da qualidade da água), contribuindo, de forma 
negativa, para a poluição ambiental da bacia do Rio Potengi e a diminuição da qualidade 
de seus corpos hídricos.  

 

Conclusão 

 
A partir de uma apreensão de caráter rebuscado por meio do desenvolvimento desse 
artigo, os resultados dessa investigação mais aprimorada sobre os impactos ambientais 
existentes no médio curso da bacia hidrográfica do Rio Potengi - RN nos leva a uma 
compreensão efetiva sobre grande parte da dinâmica do homem com o meio e como 
essa ação antrópica evidencia uma situação de apropriação dos recursos hídricos de 
maneira irracional. Com o aumento demográfico e do consumo de água por todo o 
globo, principalmente no século XXI, notamos uma situação cada vez mais deplorável 
do uso e da consumação da água sem um planejamento conciso, que dê suporte para 
a manutenção desse recurso natural tão relevante não só para a sobrevivência da 
humanidade, mas para todo o sistema do planeta terra. Assim, a compreensão de bacia 
hidrográfica como uma unidade ímpar de planejamento e gestão, nos trará um 
embasamento primordial para direcionar-nos a estratégias e saberes de aplicação sobre 
o seu reparo e a consequente conservação, assim como ao seu acesso mais eficaz e 
democrático, conciliando, desse modo, toda abordagem teórica para uma 
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funcionalidade de sua utilização prática, garantindo um correlação digna no cerne do 
seu uso como também da sua ocupação. 

Ademais, vale salientar a importância da elaboração de políticas públicas e de 
conscientização de toda as esferas da sociedade civil sobre a importância da 
preservação do uso dos recursos hídricos, concebendo o entendimento dos impactos 
ambientais que estão situados ao longo da bacia e como esses impactos acabam 
gerando um certo grau de malefícios, tanto para o homem como para a infinidade de 
seres que utilizam das dinâmicas da bacia para a sua sobrevivência. Logo, todo o 
descaso político, social, econômico e ecológico deve ser exposto, mostrando-nos a falta 
de comprometimento dos agentes sociais e suas desconsiderações quanto as questões 
de proteção e conservação da bacia, seja pela proteção dos seus corpos de água contra 
a poluição ou então quanto a presença da urbanização e de atividades antrópicas 
próximas a bacia que acabam gerando sua degradação. Dessa forma, os métodos de 
abordagens e aplicações do planejamento e de gestão sustentável em bacias 
hidrográficas devem ser pensados de maneira contínua, utilizando uma abordagem 
sistêmica e integrada entre o homem e o meio natural a fim de estabelecer planos e 
metas a médio e longo prazo, e não somente ações e práticas imediatistas, assim, 
teremos uma evolução na conscientização da importância do uso da terra, da água e de 
sua apropriação de modo mais sustentável e participativo, diminuindo os efeitos dos 
impactos ambientais decorrentes da ação do homem. 
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Fig. 1. Médio curso da Bacia Hidrográfica do Rio Potengi. Fonte: Miranda, 2019. 

 

 

Tab.1. Organização dos impactos ambientais na bacia do Potengi e algumas das suas 
consequências. 
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TÍTULO: Tipologias e compartimentos do relevo 

Resumo 

Para compreender os processos responsáveis pela formação do relevo é necessário 
correlacionar fatores endógenos e exógenos que atuam no modelado, dentro desse 
contexto o mapeamento geomorfológico atua como uma ferramenta essencial. Com o 
avanço da tecnologia no sensoriamento remoto e cartografia auxiliam de forma impar o 
mapeamento. Neste trabalho propomos a delimitação da planície da Bacia do Rio 
Potengi- RN utilizando imagens SRTM e Sentinel -2, como também dados geológicos e 
geomorfológicos, em ambiente de SIG (Arcgis 10.5) delimitamos a planície que abrange 
os municípios de Natal-RN, Macaíba-RN e São Gonçalo do Amarante- RN. Dentro do 
perímetro da planície ocorre ocupações antrópicas de forma desordenada, e diante das 
condições naturais do terreno pode acarretar riscos para a população residente. 
 
Palavras-chave: Geomorfologia, Planície e Sensoriamento Remoto 

TITLE: Typologies and compartiment relief 

Abstract 

To understand the processes responsible for the formation of relief it is necessary to 
correlate endogenous and exogenous factors that act in the model, within this context 
the geomorphological mapping acts as an essential tool. With the advancement of 
technology in remote sensing and cartography unevenly assist the mapping. In this work 
we propose the delimitation of the Potengi- RN River Basin plain using SRTM and 
Sentinel -2 images, as well as geological and geomorphological data, in GIS environment 
(Arcgis 10.5) we delimit the plain that covers the municipalities of Natal-RN, Macaíba -
RN and São Gonçalo do Amarante- RN. Within the perimeter of the plain, anthropogenic 
occupations occur in a disorderly manner, and in view of the natural conditions of the 
terrain may pose risks to the resident population. 
 
Keywords: Geomorphology, Plain and Remote Sensing 

Introdução 

A geomorfologia trata-se de um conhecimento especifico, reunindo diversos fatores 
naturais para compreender e analisar as formas de relevo atuais e pretéritas (CASSETI, 
2005). Sendo o mapeamento geomorfológico um grande aliado no entendimento dos 
processos que inferem na dinâmica do relevo, ele abrange a segmentação do terreno 
em diferentes unidades considerando a morfologia, processo, composição e estrutura. 
O avanço do sensoriamento remoto, da cartografia e dos Sistemas de Informações 
Geográficas (SIGs), revolucionaram as formas de mapear, satélites com imagens de 
radar como as do satélite SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) possuem 
informações altimétricas que norteiam a diferenciação de unidades em superfície. 
(BISHOP. MP et al, 2011) O relevo tem grande importância na forma de ocupação do 
espaço, a falta de informação sobre os diferentes compartimentos geomorfológicos 
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pode acarretar em apropriações inconsequentes e usos indevidos dos recursos 
ofertados. Uma das formas de relevo que necessita de uma melhor percepção são as 
planícies que consiste em áreas extensas, com topografia relativamente plana, onde os 
processos de agradação sobrepõe os processos erosivos ( Dicionário de geomorfologia 
IBGE), ou seja, as planícies aluviais são regiões onde ocorre a deposição de sedimento 
(agradação) oriunda de regiões a montante que são carreados pelo rio e se depositam 
nas partes mais baixas, e a erosão tende a ser insignificante, no entanto, em decorrência 
da forma de ocupação as erosões podem ocorrer de forma mais evidente. O objetivo 
central deste trabalho é delimitar a planície fluvial da Bacia do Rio Potengi- RN no baixo 
curso, com o auxílio de SIGs, utilizando imagens de satélite SRTM e sentinel-2, dados 
geológicos e geomorfológicos. Caracterização da área de estudo A Bacia do Rio Potengi 
possui extensão territorial de 4.093 Km², fica situada na mesorregião Central (nascente) 
precisamente no município de Cerro Corá- RN, Agreste Potiguar e Leste Potiguar. São 
totalizados segundo o IGARN cerca de 245 açudes, totalizando um volume de 
acumulação de 109.986.600 m3, tendo como destaque o reservatório de Campo Grande 
no município de São Paulo do Potengi. Ao todo a bacia compreende dezoito municípios 
sendo eles: Cerro Corá, São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Lagoa de Velhos, Sítio 
Novo, Tangará, Serra Caiada, São Paulo do Potengi, Riachuelo, Santa Maria, São 
Pedro, Senador Elói de Souza, Bom Jesus, Macaíba, Ielmo Marinho, São Gonçalo do 
Amarante e Natal. 
 
Metodologia 

 
O processo metodológico empregado neste trabalho está melhor descrito nos tópicos 
seguintes: Aquisição dos dados - SRTM (Earth Explorer) As imagens de radar SRTM 
com resolução de 30m foram obtidas a partir da plataforma Earth Explorer 
disponibilizada pela NASA, e serviram de base para a delimitação da planície. Após a 
aquisição foram processadas no software ARCGIS 10.5 que consiste em um sistema de 
informações geográficas (SIG) onde foram aplicadas ferramentas para filtragem das 
imagens e correção de possíveis erros. Após, gerou-se a hipsometria e as curvas 
altimétricas (com 20 metros de espaçamento) do relevo, sendo estes modelos a base 
para a delimitação da planície da Bacia do Rio Potengi – RN. Dados Geológicos (CPRM) 
e geomorfológicos (IBGE) Uma das propostas de delimitação do compartimento do 
relevo foi a interpolação dos dados geológicos e geomorfológicos da bacia. Desta 
maneira, colhemos dados dos referentes a geologia local disponíveis mapeamento 
efetuado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) com escala de 1: 500000 publicado 
no ano de 2006 que recobre todo o estado do Rio Grande do Norte (RN). Para 
geomorfologia tomamos como base o mapeamento fornecido através do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) adaptado do projeto RADAMBRASIL, 
especificamente para nosso trabalho utilizamos a folha SB 24/25 Jaguaribe- Natal, a 
qual engloba o RN. - Imagens Sentinel – 2 A aquisição das imagens sentinel- 2 com 
resolução espacial de 10m ocorreu pela plataforma Earth Explorer (NASA) para todo o 
ano de 2018 com seleção de no máximo 20% de cobertura de nuvens. Em ambiente de 
SIG (ArcGis 10.5) mosaicamos as imagens e utilizamos uma composição RGB de cor 
verdadeira com as bandas espectrais 04- 03-02 respectivamente. Posteriormente a 
utilizamos para diferenciar os alvos em superfície e para auxiliar na interpretação dos 
dados altimétricos devido a sua resolução espacial de 10m. Delimitação da Planície 
Para delimitar a planície utilizamos todos os dados apresentados a cima e gerenciados 
no software Arcgis 10.5. Com as curvas altimétricas e as referências hipsométricas do 
terreno, optou-se por utilizar as contas mais baixas do terreno em correlação com as 
informações geológicas e geomorfológicas. Após a analise da inter-relação entre as 
informações, executamos a vetorizarão das cotas mais baixas com o auxilio da imagem 
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de satélite Sentinel – 2 com resolução espacial de 10m que resultou em uma boa 
diferenciação dos alvos em superfície, desta maneira, o resultado final foi a delimitação 
da planície no baixo curso da Bacia do Rio Potengi- RN. 
 

Resultados e Discussões 

 
A planície aluvial do Rio Potengi- RN delimitada a partir de dados altimétricos em 
correlação com dados geológicos e geomorfológicos apresentou uma extensão de 
111,83km² integrando os municípios de Natal, São Gonçalo do Amarante e Macaíba, 
baixo curso da bacia. A maior cota altimétrica do terreno foi 20m baseado em curvas de 
nível geradas a partir da imagem SRTM. No contexto geológico ela está inserida dentro 
dos depósitos aluvionais, depósitos de mangues e depósitos colúvio-aluvionares. Com 
base no mapeamento do IBGE de geomorfologia engloba os tabuleiros costeiros, uma 
pequena porção da depressão sertaneja, a planície fluvial e fluvio-marinha. Como dito 
anteriormente a unidade mapeada abarca alguns municípios, Macaíba em especial tem 
parte do perímetro seu urbano inserido nesse contexto. Sendo a planície é uma área 
dinâmica, onde pode ainda ocorrer deposição de sedimentos pelo rio, ou ser uma área 
onde o rio em algum momento depositou material. No entanto, mesmo em áreas que 
não está havendo a agradação, os terrenos são recentes e instáveis, por se tratarem 
muitas vezes de um pacote sedimentar não consolidado. Desta forma, a ocupação de 
forma desordenada pode trazer implicações a população, como o rebaixamento do 
terreno, impermeabilização do solo que acarreta erosões, vale salientar a gestão de 
saneamento básico dentro do perímetro da planície, uma vez que pela alta porosidade 
dos sedimentos a o armazenamento de água subterrânea que pode ser contaminada. 
Por vezes a intervenção antrópica nessas áreas não considera fatores climáticos como 
chuvas torrenciais que elevariam o nível do rio, inundando áreas que no pretérito eram 
seu curso natural. Como dito anteriormente a planície abarca alguns municípios, o 
município de Macaíba em especial tem parte do perímetro urbano dentro da planície. 
 
Conclusão 

 
O presente trabalho propôs a delimitação da planície na Bacia do Rio Potengi-RN no 
âmbito do baixo curso, a partir de um mapeamento geomorfológico utilizando imagens 
com referências altimétricas e fontes geológicos e geomorfológicos. Obtendo 
importantes dados sobre a unidade, como a ocupação antrópica e seus possíveis danos. 
Vale ressaltar a importância do sensoriamento remoto e do SIG no auxilio ao 
mapeamento, onde a partir de informações regionais é possível chegar a uma escala 
de detalhe, englobando fatores climáticos, geológicos, socioambientais, assim 
compreendendo melhor os processos que atuam no modelado. No entanto, os recursos 
tecnológicos não substituem as atividades de campo, e sim contribuem para uma melhor 
execução do mapeamento. Diante disso, recomenda-se atividades de campo para 
validação dos aspectos desenvolvidos apoiados no sensoriamento remoto e cartografia. 
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TÍTULO: Monitoramento do dióxido de carbono na cidade de Natal/RN 

Resumo 

 

A ação antrópica tem ao passar do tempo influenciado de forma mais incisiva nas 
alterações climáticas da terra, e esses processos de alterações tem se intensificado 
ainda mais do século XX para os dias atuais. Um dos fatores mais pautados em diversas 
discussões tanto na comunidade cientifica como nas grandes cúpulas internacionais da 
política é a emissão de gases do efeito estufa. O objetivo do presente artigo é fazer uma 
breve analise de dados referentes a emissão de gases que intensificam o efeito estufa. 
a partir disso selecionamos o dióxido de carbono (CO2) como objeto de estudo da 
pesquisa, levando em consideração o fato de o CO2 possuir um dos maiores índices 
dentre os gases que são emitidos para atmosfera. Para realização da pesquisa foram 
utilizados métodos de coleta e análise de dados climáticos, além de monitoramento de 
taxas de emissão do dióxido de carbono na Estação Climatológica da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte/UFRN. Os resultados mostraram que os índices de 
emissão de CO2 variam conforme as estações do ano, sendo mais proeminentes no 
verão (máximo) e no inverno (mínimo). 

 
 
Palavras-chave: Gás carbônico, Clima, Conforto Térmico, Saúde. 

TITLE: Carbon dioxide monitoring in urban Natal / RN. 

Abstract 

Anthropic action has, over time, influenced most strongly the earth's climate change, and 
these processes of change have intensified further from the twentieth century to the 
present day. One of the most important factors in many discussions in both the scientific 
community and the major international policy summits is the emission of greenhouse 
gases. The aim of this paper is to make a brief analysis of data regarding greenhouse 
gas emissions. From this we selected carbon dioxide (CO2) as the object of study of the 
research, taking into account the fact that CO2 has one of the highest indexes of the 
gases that are emitted to the atmosphere. For conducting the research were used 
methods of collection and analysis of climate data, and monitoring of carbon dioxide 
emission rates at the Climatological Station of the Federal University of Rio Grande do 
Norte / UFRN. The results showed that CO2 emission rates vary according to the 
seasons, being more prominent in summer (maximum) and winter (minimum). 

 

Keywords: Carbon dioxide, Climate, Thermal Comfort, Health. 
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Introdução 

Os fatores climáticos são agentes estritamente importantes na história do planeta terra. 
É em função deles que muitos seres vivos passaram a existir, foi modelado, adaptado 
ou realocado. E essas ações ocorrem ao longo da história terrestre, sejam em escalas 
de maior ou menor impacto e influência, as mesmas ações ocorrendo tanto em escalas 

temporais milenares ou escalas menores em décadas. 

A literatura mostra que nos tempos atuais um novo agente passou a ser um grande 
modelar de condições climáticas no planeta, esse agente são as ações antrópicas que 
de forma incisiva tem se mostrado nos dois últimos séculos que tem potencial para 

mudar uma dinâmica climática de forma local décadas. 

Alguns fatores que podem ser observados como decorrentes da ação humana são as 
chuvas ácidas, poluição de rios, lençóis freáticos e até mesmo bacias hidrográficas. 
Causando assim descontrole na distribuição de recursos hídricos. Queimadas, 
desmatamentos desordenados e extinção de flora nativa, que por sua vez diminuem a 
retenção de gases feita pela vegetação gerando de forma consequente um alto índice 
de emissão de gases e desconforto térmico. Construções e produções do setor industrial 
sem planejamento ambiental prévio para revisar medidas mitigadoras das práticas 
produtivas. Outros fatores seriam a poluição dos oceanos, emissão de gases por parte 
dos veículos queima de materiais orgânicos que geram emissão de dióxido de carbono 
décadas. 

Segundo Silva (2016) as grandes concentrações de poluentes encontrados na 
atmosfera resultam em características inerentes ao meio ambiente e nas infecções não 

só do trato respiratório de nós humanos, como outras doenças. 

De acordo com Monteiro e Mendonça (2003) a materialidade física da cidade e as 
atividades dela decorrentes promovem alterações nos balanços energético, térmico e 
hídrico resultantes, trazendo como conseqüência modificações importantes nas 
propriedades físicas e químicas da atmosfera, proporcionando, assim, a criação de 
condições climáticas distintas das áreas não urbanizadas. 

Por sua vez Arrhenius (1896) avançou na teoria de que as emissões de dióxido de 
carbono levariam a um aquecimento global e supôs que os oceanos funcionariam como 
um sumidouro de carbono. Arrhenius avaliou que a duplicação da quantidade de CO2 
na atmosfera aumentaria a sua temperatura entre 5ºC a 6ºC (GRACE, 2004). 

Para Tyndall (1859) a água e o dióxido de carbono absorvem, em uma banda específica, 
a radiação infravermelha, assumindo uma função de regular a temperatura da Terra. 

Alves, Alves e Silva (2009) observam que bairros como Alecrim e Cidade Alta em 
Natal/RN tendem a ter um nível de poluição superior aos demais, devido ao grande fluxo 
de carros que trafegam na região diariamente. 

Nesse contexto, o objetivo é analisar a sazonalidade da concentração do dióxido de 

carbono na cidade do Natal/RN. 

 
Metodologia 
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Para início das atividades de pesquisa foi utilizados uma série de materiais e métodos 
como procedimento científico. Para a gênese desses procedimentos foi feito uso de 
temperatura do ar, pressão atmosférica e umidade relativa do ar coletados na Estação 
Climatológica Principal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte /UFRN. Foi 
utilizado o instrumento de medição de CO2 da Instrutherme modelo C-02, O aparelho 
era ligado a uma fonte e energia dentro do abrigo de medição para estabilizar em 
seguida ser realizada a coleta, pontualmente nos horários padrões, das 9h, 15h e 21h, 

conforme recomendações da Organização Mundial de Meteorologia (OMM). 

Os dados meteorológicos foram anotados juntamente com os dados históricos que são 
coletados na Estação Climatológica de Natal, sendo em sequência organizados no 
software Microsoft Office Excel 2016, incluindo a investigação do comportamento 
quantitativo pela estatística descritiva da amostra. Foram também utilizados os dados 
espectrais do acervo de imagens de satélite do Instituto Nacional de 
Meteorologia/INMET, de esta forma conseguir imagens referentes a canais 
Infravermelhos, vapor d’água, vapor d’água realçado, e visível para o horário das 

observações meteorológica. 

 
Resultados e Discussões 

 

Concluiu-se durante as praticas de pesquisa a descoberta de uma sazonalidade nos 
índices de emissão do dióxido de carbono. 

O gráfico 01 (um) referente aos dados de emissão de dióxido de carbono (CO2) em 
Natal/RN. Os dados foram obtidos durante o primeiro semestre do ano de 2019, mas 
historicamente o comportamento do dióxido de carbono, se elevando em períodos 
chuvosos em decaindo em períodos secos. 

No gráfico isso fica visível que durante os meses chuvosos existe um aumento na 
emissão de gases, e no período seco, uma diminuição dos mesmos, ocorrendo o 
período chuvoso entre o final de março e o começo de agosto. 

O gráfico 02 (dois) a seguir apresenta a média anual de chuvas da cidade do natal, o 
mesmo tem como objetivo comprovar as médias de chuvas e correlacionar com o gráfico 
anterior, que apresenta os dados de emissão de dióxido de carbono. 

Podemos ver que o período em que o CO2 possui seu maior crescente e declínio no 
mesmo intervalo de tempo do período chuvoso. 

  

Em virtude dos dados que vieram a ser obtidos durante o período de coleta, foi possível 
constatar que assim como em outros trabalhos já publicados, o dióxido de carbono é 
um grande vilão para a saúde humana, devido ao seu caráter nocivo quando produzido 

e liberado em larga escala. 
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O estado do Rio Grande do Norte apresenta um alto índice de motorização, cerca de 35 
veículos por cada 100 habitantes, portanto, um elevado consumo de combustíveis 
derivados do petróleo. Estatísticas apontam que 97% das emissões veiculares são de 
CO2, comprovando a preocupação de se realizar inventários destas. (MACÊDO, 2004). 

Visto que a frota de carros cresce de forma espantosa, é de forma semelhante que 
veremos os índices de CO2 se elevarem também. Isso é de gerar alarma para toda a 
população. 

 

Conclusão 

 

  

Para fins conclusivos, levando em consideração todos os processos realizados durante 
o período de pesquisa, podemos avaliar que os processos de emissão de gases têm 
aumentado com o passar dos tempos devido a uma série de fatores, sejam eles 
produção de larga escala, como indústrias que fazem uso constante de queima de 
combustíveis fósseis que tem em sua composição uma série de materiais orgânicos. 
Mas também fatores de dimensão mais particular ao nosso dia a dia como o uso de 
combustível em um carro particular. Que por sua vez faz uso dos mesmos compostos 
que as grandes indústrias, desse modo, podem constatar que a ação antrópica é o maior 
agente influenciador no aumento escalar na emissão de gases. 

Outro fator observado é que o clima e essas emissões de gases estão correlacionados 
como visto nos gráficos, é visto que os maiores índices de dados referentes ao CO2 
ocorrem no período chuvoso devido ao fato de nesse faixa do ano as nuvens estão mais 
densas e consequentemente o CO2 fica muito mais concentrado. 

Portanto, é possível de forma semelhante correlacionar os fatores climáticos e a 
emissão de gases do efeito estufa ao índice de doenças respiratórias que é visivelmente 
maior nesse período do ano. É visível que o número de pessoa que necessitam de 
algum tipo de cuidado ou procedimento médico referente à saúde respiratória vem a ter 
uma frequência muito mais constante nos meses chuvosos do inverno. 
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TÍTULO: ELABORAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA SOBRE 

DESASTRES NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, BRASIL. 

Resumo 

 

A espacialização dos dados obitidos a partir de Sistema de Informações Geograficas 
ligados a desastres e o uso deste instrumento é relevante para o gerenciamento e 
planejamento da terra. Em escala municipal, não houve iniciativa; portanto, o presente 
trabalho ajuda a colmatar essa lacuna e a contribuir para o fortalecimento técnico / 
operacional da Defesa Civil de Natal (DCN) por meio da produção de um banco de 
dados geográficos e de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) subsequente. ) 
sobre a ocorrência de desastres na cidade de Natal. Para isso, os procedimentos 
metodológicos realizados basearam-se na digitalização dos documentos de registros de 
desastres da Defesa Civil de Natal (DCN); criação de nomenclatura padronizada para 
identificação de documentos; treinamento teórico sobre produção de banco de dados 
de desastres; excel produção de planilhas com dados obtidos do DCN; apresentação 
sintética de resultados em gráficos e mapas; produção do Sistema de Informação de 
Desastres Geográficos em Natal (SIG-Desastres); e correlação entre os resultados do 
Banco de Dados de Desastres de Natal (BDDN) com as características naturais da 
cidade, padrões urbanos e padrões de uso da terra urbana. No final, a produção de um 
banco de dados é relevante, pois ajuda a entender o desastre, ou seja, a conjuntura de 
construção desse evento; a regularidade com que certos eventos acontecem em locais 
específicos; e em que locais certos eventos se repetem. 

 
 

Palavras-chave: SIG; desastres; defesa civil; Natal-RN 

TITLE: Elaboração de um banco de dados e um sistema de informação geográfica sobre 

desastre no município de Natal - RN, Brasil. 

Abstract 

The production of databases and the use of this instrument is relevant for land 
management and planning. On a municipal scale, there was no initiative, thus, the 
present work helps to close this gap and contribute to the technical / operational 
strengthening of the Natal Civil Defense (DCN) through the production of a geographic 
database and a subsequent Geographic Information System (GIS) on the occurrence of 
disasters in the Natal city. For this, as methodological procedures performed relied on 
digitization of the Natal Civil Defense (DCN) disaster record documents; creation of 
standardized nomenclature for document identification; theoretical training on disaster 
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database production; excel spreadsheet production with data obtained from DCN; 
synthetic presentation of results in graphs and maps; production of the Geographic 
Disaster Information System in Natal (SIG-Disasters); and correlation between the 
results of the Natal Disaster Database (BDDN) with the city's natural characteristics 
patterns, urban patterns and urban land use patterns. In the end, producing a database 
is relevant as it helps in understanding the disaster, that is, the construction conjuncture 
of this event; the regularity with which certain events happen in specific places; and in 
which places certain events recur. 
 
Keywords: SIG; disaster; civil defense; Natal - RN 

Introdução 

É sabido que a formulação de uma base de dados validos para o monitoramento de 
desastre, e consequentemente, a medidas ligadas ao ordenamento territorial, acabam 
demandando recursos excessivos no que diz respeito ao tempo para a coleta, 
armazenamento e processamentos dos dados coletados. Na tentativa de melhor auxiliar 
na efetividade de espacialização dos dados coletados, os Sistemas de Informações 
Geográficas (SIG) surge como sendo uma das principais ferramentas do ordenamento 
territorial, visto que o SIG é "Um sistema de apoio à decisão que envolve a integração 
de dados espacialmente referenciados, em um ambiente para resolução de problemas" 
(COWEN, 1988). Nesse sentido, o SIG é um ótimo instrumento na prevenção e auxílio 
para a criação de possíveis cenários, buscando antecipar informações sobre possíveis 
impactos na paisagem. 

Nessa tentativa criação de um dados sobre desastre, e posteriormente a espacialização 
do dados coletados na América do Sul, o DesInventar se torna uma grande ferramenta 
de SIG, Não se tratando, apenas de um banco de dados, mas como um ferramental 
conceitual e metodológico que é basilar para construção do sistema de informações 
relativo às perdas e danos. Este surgiu no início da década de 1990, com o intuito de 
preencher a lacuna de informações relativa aos desastres de pequeno, médio e maior 
impacto da América Latina, a partir de grupos de pesquisadores vinculados a Rede de 
Estudos Sociais em Prevenção de Desastres na América – LA RED que passaram a 
compartilhar de uma mesma base conceitual, que “padronizou” a aquisição, consulta e 

exibição de informações referente aos desastres (site DesInventar). 

Outro grande auxiliador foi o Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres na 
Universidade Federal de Santa Catarina (CEPED/UFSC), que contribuiu para formação 
do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID/2010). Neste, é possível 
observar mais de 50.000 documentos referentes a ocorrência de desastres de todo país 
no período de 1970 - 2017. Com o S2ID, pode-se além de registrar os desastres 
ocorridos no Estado como no município, consultar e acompanhar processos de 
respostas e buscar informações sobre a gestão de risco de desastres (MUÑOZ et al, 
2017 e Site CEPED). Ademais, há outras iniciativas como o Observatório dos Desastres 
Naturais desenvolvido pela Confederação Nacional dos Municípios, que, no entanto, 
abordam apenas desastres referentes a secas e chuvas (MUÑOZ et al, 2017). Há 
também o banco de dados do Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) vinculado 
a Universidade Estadual Paulista, CPRM dentre outros. 

Em escala a nível municipal, a partir dos levantamentos bibliográficos realizados, não 
se verificou nenhuma iniciativa, como por exemplo a proposta no presente trabalho que 
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toma como base de dados documentos de órgãos oficiais que lidam com os eventos em 
escala local a nível do domicílio. 

Nesta perspectiva que este projeto tem sua contribuição, sendo um modelo para o 
preenchimento desta lacuna, uma vez que detalha a produção e as contribuições da 
construção de um banco de dados em escala local e sua síntese na forma de um 
Sistema de Informação Geográfica sobre Desastres (SIG-Desastres), dado que este 
também é de suma relevância pois os SIG’s permitem a entrada e interação de dados, 
consultas e análises dos mesmo, além da visualização e plotagem destes dados 

georreferenciados no espaço (MINISTÉRIO DAS CIDADES /IPT, 2007). 

 
Metodologia 

 

Os processos metodológicos realizados para a produção do SIG no presente trabalho, 
contou com as duas etapas primordiais: A Primeira etapa foi a criação de um banco de 
dados sobre os registos de desastres ocorridos no município de Natal, onde foi feito a 
digitalização dos documentos de registros dos desastres da Defesa Civil de Natal 
(DCN); criação de nomenclatura padronizada para identificação dos documentos; 
capacitação teórica sobre produção de banco de dados de desastres; produção de 
planilhas no Excel com dados obtidos da DCN; apresentação sintética dos resultados 
em gráficos, mapas e diagramas. Já a segunda etapa foi a elaboração do próprio do 
Sistema de Informação Geográfica de desastres em Natal (SIG-Desastres); e correlação 
entre os resultados do Banco de Dados de Desastres de Natal (BDDN), onde foi utilizado 
o Google Eath para a espacialização desses dados obtidos, buscando assim, os 
padrões das características naturais da cidade, padrões urbanos e de uso do solo 
urbano de Natal. 

Mais detalhadamente a produção do sistema de informação geográfica de desastre de 
Natal, o SIG-Desastre Se deu a partir da sistematização do banco de dados sobre 
desastre, com as respectivas coordenadas UTM para cada ocorrência, possibilitou a 
espacialização das ocorrências de desastres. Para isso, utilizou-se os softwares Google 
Earth, QGis e ArcGis para auxiliar na distribuição dos pontos de desastres na cidade de 
Natal e possibilitando inter-relações entre os desastres e outros fatores, tais como: 
declividade, tipo de solo, saneamento, infraestrutura, situação econômica, entre outros. 
Essas análises se fazem necessárias para que se possa entender os deflagradores dos 
desastres e assim contribuir para a redução do risco de desastres. 

O uso do Google Earth e das informações disponibilizadas (Coordenadas, CEP, Rua, 
Avenida, travessa, entre outros), auxiliam a localizar os pontos de ocorrência e assim 
espacializar ocorrência. A partir dos pontos dispostos criou-se shapefiles com o auxílio 
dos softwares ArcGis (número) e QGis (número), pelos quais foi possível elaborar 
mapas, localizando quais bairros onde ocorrem os casos de desastre de maneira mais 
frequente, apresentado no mapa 1. Neste mapa é observável que os bairros que 
apresentam cores mais frias (verde) são os que apresentam uma maior “segurança” em 
relação a desastres pois tiveram menos ocorrências e os que apresentam cores quentes 
(laranja e vermelho) são os que apresentam uma maior instabilidade em relação a 
eventos danosos ao homem e por isso são mais propensos a desastres. 
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Resultados e Discussões 

 

Com a elaboração do banco de dados digital, foi possível observar que no período 
analisado (casos ocorridos entre os anos de 2013 a 2017) houveram 658 ocorrências, 
levando-se em consideração todos os laudos, de vistoria, de interdição e de 
desinterdição, sendo que foram: 17 casos em 2013; 246 casos em 2014; 102 casos em 
2015; 101 casos em 2016; e 191 casos em 2017. 

Nota-se que os inúmeros casos de desastres relatados pela Defesa Civil têm uma causa 
em comum, a precipitação pluviométrica, que atual como principal agente deflagrador 
do desastre. Na cidade do Natal a precipitação pluviométrica, ocorre de maneira regular 
e acontecem sob a forma de chuva, que podem vir acompanhadas de raios e trovoadas, 
embora pouco comuns. Contudo, ainda em relação às precipitações, por vezes é 
observado que são de forte intensidade e em curtos períodos de tempo, além de 

ocorrerem em alguns meses específicos do ano (entre março e julho). 

A cidade ainda possui outras características (como regime pluviométrico, geomorfologia 
e tipos de solo) que não podem ser modificadas e possuem limitações a ocupação 
humana. Com isso, conforme realiza-se o uso e ocupação do solo, potencializa a 
ocorrência do desastre. Assim, é preciso recorrer a subsídios, para que a infraestrutura 
e os serviços prestados, sejam adaptados para essas especificidades que caracterizam 
o ambiente da cidade. 

No ano de 2014, por exemplo, o período que apresentou a maior concentração de 
chuvas, com 771,8 mm, a partir das precipitações obtidas pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE), foram os meses de junho e julho. Nestes respectivos 
meses, também foi o período que apresentou o maior número de casos, com 203 
registros observados no BDDN. 

Referente às ocorrências, em 2014 aconteceu o evento mais emblemático na cidade do 
Natal, no que se refere a desastres, o movimento de massa que ocorreu no Bairro de 
Mãe Luíza, que atingiu mais de 36 casas e deixou mais de 100 famílias desabrigadas. 
O movimento de massa, caracterizado por Macedo (2015) como corrida de lama, 
ocorreu entre os dias 13 e 15 de junho de 2014. Nesses três dias foi registrado uma 
precipitação de 340 mm em um período de tempo de 36 horas. Macedo (2015) e Lima 
(2017) apontam que o acontecimento foi um dos maiores em relação a precipitações 
concentradas nos últimos 50 anos na cidade. 

Neste período, além do bairro de Mãe Luíza, houveram interdições de imóveis nos 
bairros de Rocas e Potengi. Nas Rocas, aconteceu a queda de um muro de arrimo, mais 
precisamente na Comunidade de São José do Jacó, que atingiu seis residências 
(MACEDO, 2015). E no bairro Potengi, diferente dos dois exemplos anteriores, neste o 
desastre está associado a inundações em função do transbordo da lagoa de captação 
que, relacionado com as características ambientais (principalmente solo, que no bairro 
encontra-se sedimentos arenosos) provocou comprometimentos estruturais nas 
residências. 

Estes casos exemplificam bem o que está sendo analisado. Chuvas intensas na região 
(em curtos períodos de horas), atreladas a solo arenosos e inconsolidada e ausência de 
infraestruturas que dariam suporte para aquele local, que por vezes apresentam, 
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contudo em condições precárias, bastante danificadas pelas por ações intempéricas e 
sem manutenção. 

Para o ano de 2016 é observado que, dos 101 desastres que ocorreram, 67 foram entre 
o período de março a julho, sendo que os casos predominaram entre os meses de junho 
a julho, com chuvas intensas e presididos por meses bastantes chuvosos. Tais 
ocorrências se deram com maior predominância nos bairros de Mãe Luíza, Rocas, 
Alecrim e Areia Preta, onde foram observados danos estruturais com risco de 
desabamento do muro de arrimo sobre residências. E especificamente no bairro do 
Alecrim, de acordo com as descrições do banco de dados, existia um risco para as 
residências situadas na base da encosta, na rua Ocidental de Baixo, pois havia sinais 
de deslizamento. No bairro do Alecrim encontra-se a transição da feição de dunas (com 
cotas altimétricas mais suaves, em comparação com o bairro de Mãe Luíza, mas com 
declividade que possibilitam o risco movimento de massa), com alto grau de 
vulnerabilidade, para as planícies do Potengi, também extremamente vulnerável, de 
acordo com Medeiros (2014) devido às características do solo presente (Gleissolos). 

No ano de 2017 percebe-se no acervo picos de ocorrência nos meses de março, abril, 
junho e julho, em uma média de aproximadamente 36 ocorrências em cada mês. De 
acordo com a EMPARN (2018), nestes meses específicos foram os que ocorreram os 
maiores valores de precipitação com destaque o mês de julho que teve um volume 
significativamente maior que os demais, assim como já observado nos eventos dos anos 

anteriores (tabela 1). 

Tabela 1 - Precipitação e número de casos de desastre ocorridos no ano de 2017 

Fonte: EMPARN(2018) 

Na figura 6 abaixo, tem-se a imagem do SIG-Desastre, que viabiliza distribuição dos 
casos (pontos) e a visualização de onde estes ocorrem de maneira mais concentrada. 
Tem-se em vermelho os Autos de Interdição (AI), em amarelo os Laudos de Vistoria 
(LV) que foram situações em que o técnico foi ao local e depois da visita foi constatado 
que não era necessário interditar. E em verde temos os Laudos de Desinterdição (LD) 
que foram caso que depois de reformas ou mudanças na estrutura da casa ou do local 
danificado foi possível os moradores retornarem para elas (foram apenas três casos 
desse). Além disso, em cada ponto é possível obter informações mais precisas do 
registro, como o CEP, Rua, Avenida, Coordenada e Motivo da interdição, vistoria ou 

desinterdição (figura 7). 

Figura 6 - Captura do SIG-Desastre 

Fonte: SIG-Desastre (2018) 

Figura 7 - informações contidas em cada ponto do SIG-Desastre 

Fonte: SIG-Desastre (2019) 

Nota-se onde estão realmente concentrados os pontos detectados. Com o mapa de 
calor (Mapa 3) elaborado, nota-se que Mãe Luiza, Alecrim (Passo da Pátria), Pajuçara, 
Rocas e Igapó apresentaram os maiores números de casos, isto verifica-se pois, em 
áreas que apresentam ausência de planejamento na sua construção, sistema de 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 53 

 

saneamento e drenagem de águas pluviais deficitário, escassez de serviços públicos, 
menores condições sociais e econômicas, se tornam áreas mais propensas aos eventos 
danosos, além de uma tendência natural, dado as características ambientais desses 
locais que dispõem de vulnerabilidade físico-natural Médio e Baixo a Muito Alto, como 
pode ser visualizado no mapa 4 de vulnerabilidade socioambiental de Medeiros (2014) 
. 

Mapa 3: mapa de calor das ocorrências de desastre 

Mapa 4 

Fonte: Elaborado por Medeiros (2014) 

A ocupação dessas áreas mais vulneráveis, se deu, segundo Silva (2003) apud 
Medeiros (2014), de forma rápida e desordenada, em função do êxodo rural provocado 
pela seca e falta de amparo do Estado às famílias de pouco poder aquisitivo. Estas 
acabaram por povoar áreas com potencial risco, que hoje são denominadas por: Passo 
da Pátria, no bairro do Alecrim; e formando vilas de pescadores em alguns bairros, como 
nas Rocas, Areia Preta, Ponta Negra e Redinha. Essas áreas de vertentes, mangues e 
dunas são locais que potencializam os riscos de desastres e por não apresentam uma 
especulação imobiliária são mais atraentes para as populações que não têm outro 
espaço para construírem suas moradias. 

Segundo a Defesa Civil Nacional, “os desastres são eventos intensificados por 
fenômenos naturais e pela ação do homem, o que nos permite dizer que o desastre 
ocorre geralmente em situações de vulnerabilidade, como é o caso de Mãe Luiza, onde 
as habitações construídas em solos instáveis provocaram o seu deslizamento, no 
entanto, essas moradias só foram construídas devido às condições socioeconômicas 
dos citadinos” (ALVES, 2017). 

Com outro layout, mas com o mesmo objetivo temos o mapa 5 seguinte que retrata a 
concentração de desastres por bairros em Natal. É importante lembrar que mesmo 
apresentando uma coloração mais fria (verde) pode ser que esse bairro tenha muito 
casos que apenas não foram relatadas as entidades responsáveis. Por isso é importante 
uma conscientização da população para que ela contate os órgãos incumbidos de 
prestar os serviços de proteção nesse tipo de situação. 

Mapa 5 

Outra vez vemos Mãe Luíza em destaque seguido por Areia Preta, Alecrim e Pajuçara 
que nos mostram justamente o que já foi discutido ao longo desta análise que áreas 
com ocupações mais vulneráveis, ausência de serviços público, em Natal. 

 
Conclusão 

 

Correlacionando os dados armazenados e coletados do Banco de Dados da Defesa 
Civil de Natal – BDDN e o SIG-Desastres, foi possível examinar que os bairros onde se 
registrou maiores ocorrências de desastres, foram os bairros de: Mãe Luíza, Alecrim, 
Pajuçara, Rocas e Igapó (mapa 5). Nestas regiões, como levantando anteriormente, 
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possui fisionomias geomorfológicas que somados às condições naturais do local, 
acabam aumentando a probabilidade de ocorrência de desastre e/ou problemas 
estruturais ligados a inundações e movimentos de massa. Como foi o caso do 
movimento de massa que ocorreu em julho de 2014, no bairro de Mãe Luiza. Os demais 
bairros, como: Felipe Camarão, Nossa Senhora da Apresentação, Potengi e Praia do 
Meio, não possuem valores tão altos, mas foi contatado que estão localizados em áreas 
com um exposição ambiental alta e junto a essa característica está a quetão da 
vulnerabilidade socias e imóveis precários dos indivíduos destas localidades. 

Dito isso percebemos que instrumentos como este, que auxiliam na prevenção e 
mitigação de desastres, devem estar presentes em órgãos como na defesa civil 
auxiliando na visualização das constantes dinâmicas no espaço e no planejamento de 
suas ações. Desta forma, colaborando também propostas de um futuro Plano de 
Contingência (PC) para o município de Natal e atualização do Plano municipal de 
Redução de Riscos (PMRR), os quais atuam como um orientador para proteção da 
sociedade. 

Portanto, ficou claro, que a correlação entre um banco de dados sistemático, consistente 
e verificável, com um Sistema de Informações Geográficas, como o SIG-Desastre, 
acabou proporcionando a melhor espacialização dos dados sobre desastres na cidade 
de Natal. Facilitando assim, a melhor analise sobre o território, e por conseguinte, 
auxiliar a gestão publica e o ordenamento territorial do município. 
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mapa 5 
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Tabela 1 

 

 

Figura 6 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 60 

 

 

Figura 7 
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TÍTULO: Pesquisa etnográfica sobre percepções e vivências da alteridade no centro 

histórico de Natal/RN e suas consequências para o turismo cultural de Natal/RN, a partir 

do caso do Centro de Turismo de Natal 

Resumo 

Natal é um dos principais destinos turísticos da região Nordeste devido sua 
infraestrutura e belezas naturais. Esse contexto é promissor para iniciativas dos 
turismos de consumo, ecológico e também cultural, sendo este último fomentador da 
identidade de um povo ou de uma nação. A Pinacoteca, por exemplo, foi em momento 
anterior, Assembleia e Tesouraria Provincial, sede do Governo Estadual em 1902, tendo 
as obras de melhoramento do prédio a partir de um decreto lei nº 2.521 de 10 de 
dezembro de 1954, instaurando assim uma nova denominação, o Palácio Potengi. 
Tendo passado por diversas reformas hoje é um símbolo cultural do estado. Desse 
modo, o objetivo central do presente relatório é perceber a importância do turismo 
cultural, para estudantes da UFRN e IFRN como também representantes do setor 
cultural da cidade e a sua compreensão sobre a realidade deste segmento de turismo, 
a partir do estudo da Pinacoteca do Estado. 
 

Palavras-chave: Pinacoteca Potiguar. Turismo Cultural. Historic Center. 

TITLE: Perceptions and experiences of alterity in the Historic Center of Natal / RN: 

Pinacoteca Potiguar and cultural tourism in the state of Rio Grande do Norte. 

Abstract 

Natal is one of the main tourist destinations of the Northeast region due to its 
infrastructure and natural beauty. This context is promising for consumer, ecological and 
also cultural tourism initiatives, the latter fostering the identity of a people or a nation. 
The Pinacoteca, for example, was at an earlier time, Provincial Assembly and Treasury, 
headquarters of the State Government in 1902, and the building improvement works 
from a decree law No. 2,521 of December 10, 1954, thus establishing a new 
denomination. , the Potengi Palace. Having undergone several reforms today is a cultural 
symbol of the state. Thus, the main objective of this report is to understand the 
importance of cultural tourism for UFRN and IFRN students as well as representatives 
of the city's cultural sector and their understanding of the reality of this tourism segment, 
based on the study of Pinacoteca do State. 
 
Keywords: Pinacoteca Potiguar. Cultural tourism. Historic Center. 

Introdução 

O presente trabalho assume o dever de identificar paradigmas e soluções para possíveis 
enredos da não interatividade da população natalense com o seu patrimônio histórico. 
Passa-se a elencar o Centro Histórico de Natal, Rio Grande do Norte, e especificamente 
a Pinacoteca Potiguar do estado, procurando identificar alguns equívocos e omissões 
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de secretarias, órgãos responsáveis pelo setor e também da própria população quanto 
à visitação e conhecimento do seu patrimônio. O antigo Palácio do Governo passou sete 
anos para ser construído, onde antes era a Assembleia e a Tesouraria Provincial, no 
mandato do então Presidente da Província, Olinto José Meira, iniciando a funcionalidade 
do prédio em 1873. Posteriormente, o edifício abrigou a sede do poder executivo em 
Março de 1902, no governo de Alberto Maranhão, quando antes, sua sede era na atual 
Rua Chile, anteriormente, Rua do Comércio. As obras de melhoramento do prédio se 
deram a partir de um decreto lei nº 2.521 de 10 de dezembro de 1954, instaurando assim 
uma nova denominação, o Palácio Potengi (CARVALHO, 2010). A sua arquitetura é um 
símbolo neoclássico que perdura no estado como um patrimônio que deve ser 
preservado e contemplado por todos, a começar por sua fachada simétrica, emoldurada 
por cornijas e cunhais, com frontão triangular na parte central, ressaltando suas linhas 
retas e respectivas sobriedades. Acrescentando na parte de trás um pátio com uma bela 
fonte, composta pela estátua de uma pequena índia segurando uma serpente, de cuja 
boca jorra água, localizada próximo a Praça Augusto Severo. Também podemos 
destacar uma escultura do Buda do Laos, uma raridade do final do século XII, 
procedente de Laos, na Ásia, tendo todo o seu revestimento banhado a ouro justaposto 
a uma peça de chumbo. Compondo o maior acervo de Artes Visuais pertencentes ao 
Governo do Estado. Com obras de artistas internacionais e locais como Volpi, Tarsila 
do Amaral, Cícero Dias e Fayga Ostrower; potiguares como Maria do Santíssimo, 
Newton Navarro, Dorrian Gray e Abraham Palatnik (PINACOTECA POTIGUAR, 2016). 
Tombado em 1965 pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), 
teve no final do século XX, precisamente em 1999, a sede do Governo novamente 
transferida, e o imóvel passou a abrigar a Pinacoteca do Estado. Localizada na Praça 
Sete de Setembro na Cidade Alta, esse patrimônio ainda é pouco conhecido por seus 
residentes próximos, potiguares e turistas, motivando acadêmicos, agentes públicos e 
representantes à políticas públicas que preconizam o desejo da população em visitar, 
estudar e conhecer um dos mais importantes prédios históricos do Rio Grande do Norte, 
a Pinacoteca do Estado. Desde artigos que proporcionem ludicamente o interesse pelo 
patrimônio cultural (JANILSON et al, 2014) à políticas públicas de tombamento de todo 
o Centro Histórico potiguar (MELO; ALVES, 2014). Corrobora àquelas cidades que 
usufruem do seu patrimônio um eixo de desenvolvimento cultural presente nas 
sociedades modernas no século XXI, como explicita Melo e Alves: Ademais, o turismo 
como uma prática social pode incrementar o valor simbólico do patrimônio, servindo 
ainda como elemento motivador para a manutenção da identidade local e trazendo 
benefícios diretos para a população autóctone. Deste modo, admitir a importância de 
formas de turismo que utilizem como atrativos elementos como a informação, a cultura 
e os bens culturais, torna-se um fator primordial para que produtos e destinos turísticos 
estejam em consonância com as novas tendências mundiais de desenvolvimento social 
e econômico. (MELO; ALVES, 2014, p.87) Será notório, ao fim do trabalho, que o público 
alvo da nossa pesquisa dispõe exigências para a interligação dos órgãos turísticos com 
a população, elencamos a não divulgação do espaço cultural como um agravante e 
importante ponto que deve ser examinado e modificado o quanto antes, para a ascensão 
do turismo cultural potiguar. 
 

Metodologia 

 
A metodologia para a realização da pesquisa foi de abordagem qualitativa, com recurso 
à aplicação de entrevistas semiestruturadas com docentes, discentes da UFRN e do 
IFRN Cidade Alta e também com representantes da Funcarte/Secult (Fundação Cultural 
Capitania das Artes) e da Secretaria de Turismo. O primeiro passo estabelecido foi 
desenvolver um roteiro de entrevista visando obter informações sobre a utilização e 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 63 

 

percepção dos entrevistados acerca do Centro Histórico de Natal especificamente, da 
Pinacoteca Potiguar. Após isso, realizou-se uma seleção de pessoas capacitadas a 
responder as perguntas, ou seja, profissionais e estudantes da universidade e 
instituições que tivessem visitado o patrimônio nos últimos dois anos, 2018 e 2017. 
Primeiramente, fez-se a entrevista contactando estudantes da UFRN, buscando 
aleatoriamente e também priorizando pessoas desconhecidas do entrevistador para 
obter dados fidedignos e isentos de parcialidades. O próximo passo foi a ida ao IFRN 
campus Cidade Alta, contactando três alunos e também o diretor da Instituição. Em 
seguida, ao tentar entrar em contato com a Secretaria de Turismo (SETUR) e a 
Fundação José Augusto (FJA) ocorreram diversos atrasos e adiamentos para a 
execução da entrevista, a Setur exclusivamente, optou por receber com antecipação o 
roteiro dos questionamentos e enviar as respostas por email, com a Fundação, no 
entanto, não foi possível realizar o objetivo do contato. Corroborando para o diálogo com 
o Diretor de políticas culturais da Secretaria Municipal de Cultura de Natal, 
representante da Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte). Em suma, todos os 
outros entrevistados não tiveram conhecimento algum do roteiro de entrevista antes da 
sua aplicação e apresentaram um bom conhecimento de causa e consequências acerca 
do assunto abordado. Um critério pré-estabelecido foi o de que os estudantes e 
representantes das instituições federais tivessem visitado a Pinacoteca nos dois últimos 
anos anteriores à entrevista, 2018 e 2017, com o objetivo de ainda estar lúcido as 
perspectivas do patrimônio potiguar e poder acrescentar fielmente informações para o 
intuito da pesquisa. O roteiro de entrevistas foi um catalisador no nosso trabalho, as 
perguntas abertas permitiram com que os entrevistados pudessem explanar e elucidar 
todas as suas percepções em torno do turismo cultural potiguar, acerca da Pinacoteca 
do Estado. Por turismo cultural entendemos, segundo Marujo, Serra e Borges (2013), 
às características motivacionais do turista em conhecer e vivenciar novos lugares onde 
seus alicerces estão baseados na história particular de sua sociedade. Logo, a pesquisa 
se baseou em algumas unidades de análise como a divulgação desse patrimônio, a 
presença de turistas e a relação do estado e da sociedade para a preservação deste 
legado. 
 
Resultados e Discussões 

 
A priori, com os estudos realizados, percebeu-se que o patrimônio cultural de Natal é 
bastante rico em historicidade e continuidade de políticas inerentes ao estado, desde o 
começo de sua construção, a Pinacoteca obtinha todas as suas funções políticas e 
consecutivamente, geriam bens materiais e imateriais para toda a população, direta ou 
indiretamente. No contexto descritivo, perguntados acerca da visitação ao Centro 
Histórico de Natal, alguns entrevistados (estudantes) ressaltaram outros patrimônios 
como: a Capitania das Artes, o Solar João Galvão, o Solar Bela Vista, a casa de Câmara 
Cascudo entre outros pontos históricos, que em sua maioria também estão dentro do 
Centro Histórico. De início entraram em pontos cruciais para nossa pesquisa. Podemos 
ter como parâmetro a opinião do seguinte entrevistado: Pouca coisa a gente sabe que 
realmente entra na história de Natal, a gente conhece muitos bairros que tem esse ideal 
de trazer o histórico como Ribeira, algumas partes do centro da cidade mas que 
especificamente falam sobre a história do que é Natal, do que é o Rio Grande do Norte 
em si também, a gente deixa muito a desejar em relação a isso. Sim, eu já visitei vários 
lugares, a gente conhece a Rua Chile, conhece outros pontos ali (...) (Entrevistado 9) 
Em outra perspectiva, agora acerca dos projetos viabilizados para a manutenção destes 
patrimônios citados, a Funcarte, em escala Municipal, e a Setur, em escala estadual, 
elencaram pontos importantes que fomentam um pouco do consenso entre os 
estudantes. No estado o cerne dos projetos perpassa a recuperação de teatros, escolas 
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de dança e museus também contando com o andamento da requalificação de 13 pontos 
do Centro Histórico que inclui 11 praças e a parada Metropolitana do Centro. A Funcarte, 
em consonância, trabalha com a divulgação de editais como um acesso aos recursos, 
consecutivamente, proporcionando parcerias público e privadas que promovam o 
turismo cultural. As primeiras questões reuniram o consenso dos estudantes que 
consideraram não existir divulgação suficiente ou eficaz ou mesmo de fomento cultural 
no estado do Rio Grande do Norte, contribuindo cada vez mais para o desconhecimento 
das novas gerações em torno da cultura local. Essa ausência de mecanismos de 
comunicação são consequências da não conscientização dos responsáveis pela gestão 
do equipamento, segundo a Setur, que tenham como prioridade o incentivo à visitação, 
para isso, é importante que seja atrativo ao interesse dos turistas, com medidas diretas 
conforme a Secretaria quanto à ausência de divulgação juntos aos receptivos de 
viagem, como também a questão do city tour, levantado por vários entrevistados, sendo 
mais adequado paradas estratégicas em vários pontos de atrativos culturais para o 
conhecimento e contemplamento dos turistas. E, somado a isso, a Funcarte prevê a 
falta de verbas como também um entrave para a divulgação implícita da Pinacoteca, por 
exemplo, sem um patrimônio reformado, adequado aos novos anseios dos turistas, não 
haverá uma comunicação entre as pessoas para a visitação desse centro cultural, o 
prédio bonito e remodelado é por si só, uma consistente divulgação. Outrossim, a 
própria sociedade civil engajada nessa causa ajudando na preservação e no aparato 
humano para as exposições artísticas potiguares também irá ser um agente ativo nesse 
fundamento. Citado como agravante por alguns entrevistados e reforçado pela própria 
Funcarte a ausência de pessoas capacitadas como historiadores, professores e 
estagiários para a elucidação das dúvidas dos visitantes no local é um ponto que deve 
ser cogitado e reelaborado para a melhor conceituação e conhecimento do local. A 
fundação, por exemplo, está com um carta de editais para serem lançados até o final do 
ano de 2019, “e aí nós temos futuramente já uma carta, um repertório de editais a serem 
lançados esse ano, vem o de instrutores para oficinas de qualificação ligada à arte e a 
cultura e assim a gente vai, vem o cena processo, o teatro.” (FUNCARTE, 2019). Infere-
se um pressuposto: o anseio dos entrevistados está sendo pautado para a agenda do 
município, porém na prática isso não é contemplado pelos mesmos. Em seguida, fica 
notória a ausência de turistas haja vista o desconhecimento até por parte dos próprios 
residentes. O turismo de consumo e o de sol e mar são os principais atrativos no Estado, 
porém a história de um povo não pode ser esquecida, devendo ser lembrada por todos 
como algo único de uma determinada sociedade. Ressalta o entrevistado: (...) Natal foi 
uma cidade de luta contra os Holandeses, foi uma cidade que tem presença, que foi um 
ponto importante até mesmo para o cenário político, a gente por ser esse território de 
litoral, condiz com a Segunda Guerra,(...) em relação também a coisas relacionadas à 
política feminina, ou até mesmo coisas que vão mostrando ao longo da história que a 
gente foi importante sim, mas que a gente deixa de lado, a gente não coloca, não chama 
tanta atenção pra isso(...) (Entrevistado 9) Foi um apelo constante entre os participantes 
(estudantes) da pesquisa trazer o vínculo histórico para a vitrine do turismo potiguar, 
tendo em vista esse seu potencial como fomentador da identidade de um povo aqui 
representado e conjecturado. Os mesmos levantam a questão de parcerias entre as 
secretarias e fundações do estado e município, permitindo melhores e mais integradas 
políticas públicas acerca desses segmentos turísticos. Perguntada quanto parcerias 
com outras secretarias a Setur elencou parcialmente, apenas o Plano Plurianual como 
momento chave para esta integração. A Funcarte foi mais contundente e elencou o 
maior exemplo de parcerias integradas para um único fim, o Carnaval em Natal; (...) os 
secretários estão de madrugada na rua, resolvem tudo para que o objetivo do evento 
aconteça, esse é o maior exemplo de integração, e fazendo audiência com o Ministério 
Público junto com os empresários nos polos: Redinha, Ponta Negra e tudo, envolvendo 
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as agremiações, o maior exemplo de integração é o Carnaval e eu não tenho nem dúvida 
(...) (Funcarte, 2019) Porém, indagado a respeito de não ser exclusivamente um pólo 
cultural histórico, o representante da Fundação relatou o quanto o Carnaval pode ser 
benéfico para a promoção desse segmento artístico, as localidades de atuação do 
evento podem ser em lugares históricos, o objetivo da folia pode perpassar por outros 
nichos culturais e acarretar no conhecimento dos turistas advindos de outras regiões do 
Brasil e Mundo uma nova percepção da “Cidade do Sol” agora, cidade também de 
história e de patrimônios que ditam e fazem história, entre outras finalidades que podem 
ser estabelecidas. Os entrevistados (estudantes) também listaram algumas medidas 
que podem fazer a junção entre a sociedade e o estado/município, como por exemplo: 
ligando escolas públicas na região da Pinacoteca com ações sociais, batalhas de rap e 
hip-hop, feiras culturais, eventos artísticos que valorizem a cena local, entradas francas 
para democratizar o acesso de toda população, trazer feiras de artesanato nacional e 
mundialmente conhecidas como a FIART para o Centro Histórico de Natal em diferentes 
espaços culturais, comerciais de tv falando um pouca da história e dos patrimônios 
históricos do Rio Grande do Norte, campanhas publicitárias, as revitalizações já 
iniciadas no Centro e várias outras coisas. O objetivo destas ações, segundo os 
entrevistados, será o fomento cultural do patrimônio, bem como, uma sociedade mais 
engajada e atenta aos seus recursos históricos com uma visão mais social e 
participativa. Dessa forma, os próprios agentes turísticos estarão mais envolvidos para 
a divulgação e a promoção do patrimônio, valores e cultura locais e, logo, do turismo 
cultural. Isso reforça a ideia de Melo e Alves (2014), como o turismo sendo um detentor 
e gerador de políticas públicas e sociais para o desenvolvimento de sua localidade 
inserida, no caso, a cidade do Natal. 
 
Conclusão 

 
Os estudantes entrevistados revelaram interesse pelo patrimônio e a cultura locais e o 
reconhecimento do valor patrimonial do Centro Histórico de Natal, em que a Pinacoteca 
do Estado se inclui, que deve ser preservado, reconhecido e promovido. Contudo, 
revelaram dificuldades em propor ações de promoção turística do patrimônio tombado 
da cidade de Natal, pela constante falta de diálogo entre as Secretarias e Fundações do 
estado, corroborando para o isolamento de políticas públicas em prol do turismo cultural. 
Com uma pesquisa mais aprofundada foi perceptível o quanto é importante demonstrar 
o real valor histórico de uma Cidade e sua intervenção no modo de viver da sociedade. 
A cultura perpassa todas as esferas sociais e é um marco intrínseco na vida das 
pessoas, pois transcende gerações e pode ser eternizada na vida de um povo. Um 
condicionante para sua eternização é a preservação dos bens públicos históricos, os 
bens materiais: as ruas, as praças, os museus, os teatros, as casas históricas e também 
como objetivo de pesquisa, a Pinacoteca Potiguar. Os resultados obtidos no trabalho da 
pesquisa foram presumidos antes mesmo de ser iniciada. A divulgação do patrimônio 
histórico natalense é a grande fragilidade relatada por estudantes e representantes do 
município e estado, o desconhecimento por parte dos moradores e turistas apenas 
acentua uma grave crise interna norte-riograndense. Sem a comunicação entre entes 
representativos e sociedade civil é inviável a promoção do patrimônio material do 
estado, a cidade como um agente transformador, nas concepções endossadas, perde 
um pouco de sua essência sem o conhecimento prévio da sua população acerca da 
própria história. Porém, foi visto com o trabalho a ascensão dessas práticas de interação 
entre o estado/município e sociedade, a Secretaria de Turismo e a Fundação Cultural 
Capitania das Artes (Funcarte), por exemplo, estão viabilizando projetos para esse fim 
e corroborando com a opinião dos estudantes, entretanto, a divulgação desses novos 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 66 

 

meios ainda são desconhecidos pela sociedade linkando com o cerne da pesquisa, a 
comunicação entre os atores estatais e civis. 
 
Referências 

 
MEDEIROS, Janilson et al. Pinacoteca Potiguar, Orgulho da Nossa História. In: XXI 
Prêmio Expocom 2014 – Exposição Da Pesquisa Experimental Em Comunicação, 2014, 
Rio Grande do Norte. Pinacoteca Potiguar, Orgulho da Nossa História [...]. [S. l.: s. n.], 
2014. PINACOTECA Potiguar. [S. l.], 26 out. 2016. Disponível em: 
http://www.cultura.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=5661&ACT=null&PA
GE=null&PARM=null&LBL=ACERVO+DE+MAT%C3%83%E2%80%B0RIAS. Acesso 
em: 26 mar. 2019. CARVALHO, Heliana Lima de. Patrimônio Geológico Do Centro 
Histórico De Natal. 2010. Relatório de Graduação (Bacharel em Geologia) - UFRN, [S. 
l.], 2010. Disponível em: 
http://www.geoturismobrasil.com/artigos/Monografia%20Patrim%C3%B4nio%20Geol%
C3%B3gico%20do%20Centro%20Hist%C3%B3rico%20de%20Natal%20-
%20Heliana%20Carvalho%202010.pdf. Acesso em: 26 mar. 2019. COSTA, Andréa ; 
AMARAL, Patrícia. Centro Histórico de Natal: Guia para turistas e moradores. [S. l.], 
2016. Disponível em: http://portal.ifrn.edu.br/ifrn/campus/natalcidadealta/pesquisa-e-
inovacao/lateral/repositorio-copein/area-turismo-centro-historico-de-natal-guia-para-
turistas-e-moradores. Acesso em: 26 mar. 2019. TURISMO. In: MELO, Maria Augusta 
Wanderley Seabra de ; ALVES, Maria Lúcia Bastos. Patrimônio e uso turístico: uma 
análise de política de tombamento do centro histórico de Natal/RN. [S. l.]: Revista 
Turismo e Desenvolvimento, 2014. MARUJO, Noémi ; SERRA, Jaime; BORGES, Maria 
do Rosário. Vol 6, Nº 14 (Junio/junho 2013). 1 Vol 6, Nº 14 (Junio/junho 2013) Turismo 
Cultural Em Cidades Históricas: A Cidade De Évora E As Motivações Do Turista Cultural 
, [S. l.], 2013. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 67 

 

CÓDIGO: HS0010 

AUTOR: ROBERTA RUTHIELMA GREGORIO DE CARVALHO 

ORIENTADOR: FERNANDO MANUEL ROCHA DA CRUZ 

 

 

TÍTULO: Pesquisa qualitativa sobre a compreensão e realidade de idosos residentes 

em Natal frente ao Medo de Gestão e a distância da população do Centro Histórico 

como consequência. 

Resumo 

O presente trabalho discorre acerca da segurança pública na cidade de Natal-RN e 
como a mesma também implica na alheamento populacional com respeito ao Centro 
Histórico de Natal. Tendo em vista que suas variadas atrações, composto por Museus, 
Igrejas, Palácios, Praças, entre outros; são elementos importantes que compõem a 
cultura local e itinerário para turismo, se tornando importante a análise de sua dinâmica. 
O breve estudo revelou desatenção entre a maioria dos entrevistados. Entre os fatores 
dessa dissipação podemos citar a falta de interesse e o desconhecimento acerca do 
que compõe o Centro Histórico de Natal. Esse entendimento foi possível devido a 
entrevistas semiestruturadas realizadas com nove idosos, entre sessenta e cinco anos 
e oitenta e um anos, na cidade de Natal, onde os mesmos expressavam suas opiniões 
com relação a questões envolvendo segurança em seus bairros e suas percepções 
sobre Natal e seu conhecimento ou a falta dele sobre o Centro Histórico de Natal. 
 

Palavras-chave: Insegurança; Centro Histórico de Natal; Gestão do Medo. 

TITLE: Qualitative research on the comprehension and reality of elderly residents in 

Natal facing Fear Management and the distance of the population from the Historical 

Center as a consequence. 

Abstract 

This paper discusses public safety in the city of Natal-RN and how it also implies the 
alienation of the population with respect to the Historic Center of Natal. Given that its 
varied attractions, consisting of Museums, Churches, Palaces, Squares, among others; 
These are important elements that make up the local culture and itinerary for tourism, 
making the analysis of its dynamics important. The brief study revealed inattention 
among most respondents. Among the factors of this dissipation we can mention the lack 
of interest and the lack of knowledge about what makes up the Historic Center of Natal. 
This understanding was made possible by semi-structured interviews with nine elderly, 
aged between sixty-five and eighty-one years, in the city of Natal, where they expressed 
their opinions on issues involving security in their neighborhoods and their perceptions 
about Natal and your knowledge or lack thereof about the Historic Center of Natal. 
 
Keywords: Insecurity; Historic Center of Natal; Fear management. 

Introdução 

O referido trabalho teve como objetivo reconhecer a vivência dos nove entrevistados 
residentes em Natal e suas opiniões acerca da Gestão do Medo e do Centro Histórico 
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da cidade. Conseguintemente, identificar os problemas para enfim traçar estratégias 
para solucioná-los com as entidades competentes. Tendo em vista o número de crimes 
violentos, homicídios, percepção da criminalidade, entre outros, o Brasil é o 11º país 
mais inseguro do mundo, de acordo com dados do Índice de Progresso Social (SPI). Tal 
dado reflete efetivamente a realidade vivida por milhões de brasileiros que estão cada 
vez mais a mercê do medo e da periculosidade encontrada, principalmente, nas ruas. 
Grades, serpentinas, muros altos, condomínios tornam-se normais na paisagem urbana 
de diversas cidades brasileiras. No âmbito estadual, Natal fica em quarto no ranking das 
capitais mais violentas do Brasil, segundo o Portal R7. Foi totalizado 62,2 crimes 
violentos a cada 100 mil habitantes, dados de 2018. Noticiado diariamente de forma 
massiva em diversos programas de televisão a sensação de insegurança torna-se cada 
vez mais angustiante, pois não há perspectiva de melhorias e nem mesmo formas 
efetivas de se manter seguro, como relata bem Santos: Nessa conformidade, a 
imprensa, de modo geral, torna-se uma das principais responsáveis por disseminar a 
sensação de insegurança. Na esteira da lógica capitalista , chegam ao termo de 
objetivar unicamente a venda de suas notícias, que se tornaram mercadorias, e atingir 
elevados índices de audiência para conseguir mais e mais patrocinadores.” 
(SANTOS,2017,p.63). A maioria dos entrevistados entram em acordo com relação às 
ações que o poder público deve recorrer para poder promover melhor segurança em 
seus respectivos bairros que seria o mais o mais pertinente quanto as localidades 
representadas: policiamento. Entretanto, alguns também têm a visão de que mais 
policiais nas ruas não são a solução viável para a problemática. Entram em acordo com 
Evangelista e Santos quanto a: Intervenções, tais como: a iluminação pública adequada 
e contínua; o paisagismo planejado não apenas para o aspecto estético, mas também 
com o objetivo de promover a vigilância natural; a adequada disposição dos 
equipamentos e espaços públicos que também pode influenciar nos índices de 
criminalidade, são medidas que podem colaborar para a diminuição das ações 
criminosas. Dessa maneira, o Estado, seja em que esfera for, tem condições de atuar, 
visando gerenciar o medo do crime com ações relativamente simples e exequíveis 
(EVANGELISTA,2012,p.198-201 apud SANTOS,2017,p.67). Referente ao Centro 
Histórico de Natal, é importante ressaltar sua localização que estende-se do bairro de 
Cidade Alta e parte do bairro Ribeira. Tombado desde 2010 pelo IPHAN (Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) o Centro Histórico é composto por 30 bens 
materiais, dentre eles, do período colonial e acervo de arte sacra. Os monumentos 
tombados divergem entre igrejas e capelas, teatro, centro de turismo, prefeitura, entre 
outras. Para Natal, uma cidade que tem como principal atividade econômica o turismo 
de sol e mar, investir no turismo cultural é imprescindível para aumentar o número de 
visitantes. O Centro Histórico cumpre esse papel tendo em vista que se encontra bem 
localizado na cidade, pela quantidade de transporte público aos redores e variedade de 
imóveis que é composto. Para evidenciar, Cruz e Nascimento discorrem sobre: Na 
pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo (2010), foi constatado que o principal 
motivo da viagem se relaciona em 13,2% com a cultura local/populações, 6,3% com as 
festas populares, 2,7% com a gastronomia e 1,9% com a História/artes e museus. Estes 
resultados demonstram que 24,1% das viagens se enquadram no segmento do Turismo 
Cultural.” (Cruz;Nascimento, 2019,p.3). Com a pesquisa, foi possível constatar a falta 
de interesse e descaso dos próprios natalenses. Muitos não o conhecem e os que já 
foram, não costumam frequentar mais. 
 
Metodologia 

 
Para realização da pesquisa a metodologia utilizada foi qualitativa, com aplicação de 
entrevistas semiestruturadas, tendo como público alvo idosos, a partir de sessenta e 
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cinco anos residentes da cidade de Natal. Para tal, foi estabelecido o roteiro das 
entrevistas a fim de adquirir informações com intuito de entender a opinião dos 
entrevistados com relação a Gestão do Medo na cidade de Natal e questões 
relacionadas ao Centro Histórico de Natal. Posteriormente, ficou acordado, tendo em 
vista o público alvo pré estabelecido, que a seleção dos mesmos seria limitado a idade 
e a residência. Os locais entendidos como o que há maior fluxo de idosos na cidade 
seria hipermercado, praças, centros de saúde, centros esportivos, dentre outros. Em 
campo foram entrevistados idosos em praça, hipermercado, centro de convivência da 
UFRN, centro de saúde, na residência do entrevistado e transeunte, em geral. Nenhum 
entrevistado obteve as perguntas previamente a aplicação das perguntas e, de modo 
geral, discorreram bem referente a segurança pública, entretanto, sobre o Centro 
Histórico de Natal, foi visível a desatenção sobre sua área delimitante e sua totalidade 
urbanística e arquitetônica. Isso resume em descaso e/ou falta de conhecimento. O 
roteiro da entrevista foi elaborado de forma que deixassem os entrevistados a vontade 
para expor suas opiniões tendo como verdade suas experiências e conhecimentos. 
Houve consensos tendo em vista as respostas das temáticas, evidenciando a realidade 
que o natalense vem enfrentando com relação a sensação constante de insegurança, 
afetando sua rotina e lazer. 
 
Resultados e Discussões 

 
A partir do estudo realizado ficou evidente que o Centro Histórico de Natal e a Gestão 
do Medo em Natal relacionam-se. Tendo em vista que a sensação de insegurança se 
torna um empecilho para que a população conheça melhor sua cidade e sua cultura. O 
Centro Histórico abrange muito conhecimento sobre a cidade ao decorrer dos anos, com 
suas influências e importância que definem a cultura local. Ao aplicar o questionário 
semiestruturado, pode-se perceber que a maioria não tem conhecimento dos 
patrimônios que compõem o Centro Histórico. Aos pouco que souberam, deram como 
exemplo: Centro de Turismo, Teatro Alberto Maranhão e Beco da Lama. Quando 
questionados sobre o motivo pelo qual deixam de conhecer ou porque não conhecem 
as respostas principais se definem em desinteresse e falta de oportunidade, tendo em 
vista a idade e a dificuldade em transitar pelas ruas, seja por condições físicas ou pela 
sensação de insegurança. O questionário foi iniciado com perguntas referentes a 
segurança pública nos bairros e na cidade, no geral. Conclui-se que a visão dos 
entrevistados é de insatisfação e medo, pois não a maioria não se sente seguro tendo 
em vista a realidade presente. Nem mesmo o policiamento, que é o principal associação 
que é feita com a segurança, é suficiente para a cidade. Um dos entrevistados esmiuçou 
bem o que a maioria relatou sobre ações do poder público para que haja melhoria na 
segurança de seus bairros: Eu acho que se eles investissem mais tanto nas viaturas 
como nos policiais. Há muito tempo, segundo eu ouvi um comentário, que nunca mais 
o governo contratou ninguém nessa área. Então existe um monte que estão 
aposentados, na reserva e os que estão afastados, aí o contingente fica menor ainda. 
(Entrevistado 6) Quanto ao que os entrevistados fazem para tornar os lares mais 
seguros, variam entre parafernalhas que trazem o mínimo de sensação de segurança 
dentro de casa, pois mesmo utilizando cercas elétricas, portões elétricos, serpentinas, 
dentre outros, não há confiança de que não vá ocorrer alguma violação de seus 
espaços. Sendo o Estado o responsável por promover a segurança, é inadmissível que 
os cidadãos tenham que pagar por segurança privada para vigilância de suas ruas ou 
mesmo caracterizar suas residências como fortalezas contra a própria rua, para terem 
o mínimo de sossego. Três dos entrevistados disseram morar em condomínios, pois, 
por mais que paguem a mais, sentem-se mais invulnerável devido a segurança que o 
mesmo proporciona, pois o isolamento com a rua é maior, assim como a violência em 
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que se encontra. Fenômeno de segregação já exposta por Santos: Esse novo modelo 
de segregação configura a construção de “muralhas” em torno de determinadas áreas 
delimitando-as. São os chamados condomínios fechados e são ocupadas pelas classes 
com maior poder aquisitivo (essas construções remetem às cidades antigas que 
possuíam muralhas e apenas uma entrada e saída a fim de oferecer segurança aos 
seus moradores). (Santos,2017,p.54) Ao considerar o momento de lazer dos 
entrevistados, a discussão partiu da pergunta: “De qual forma seu momento de lazer 
pode/poderia ser prejudicado pela sensação de insegurança?” Dentre as respostas, a 
prevalência foi evitar sair em locais públicos. Os locais fechados, pela sensação de 
seguridade, como shopping e igreja, no caso de um dos entrevistados, acabam se 
tornando opções mais viáveis. 
 

Conclusão 

 
Por fim, a conclusão a partir dessa pesquisa mostrou-se importante para entender o 
distanciamento da população natalense diante do conhecimento de sua história, pela 
perspectiva mais madura e definida de idosos com faixa etária entre sessenta e cinco e 
oitenta e um anos. O Centro Histórico de Natal dispõe de um conjunto conservado com 
características urbanas da base colonial e outros que representam a trajetória de 
modernização da cidade. Como já decorrido, a insegurança e falta de interesse são os 
nós críticos da problemática. Sendo assim, para uma possível solução é de fundamental 
importância a ação do poder público. Com relação ao desinteresse, ações como 
promoção dos patrimônios que compõem o Centro Histórico e sua importância histórica, 
assim como atividades nos espaços públicos que compreende o mesmo para atrair a 
população de diferentes faixas etárias. Referente a insegurança, o policiamento além 
de reduzido é ineficiente. Os entrevistados dão ênfase na inconstância de atividade 
policial pela cidade, para eles, é raro ver viaturas pelos bairros dos mesmos e até na 
cidade em geral. Além de efetivar os policiais que já foram aprovados no concurso, a 
fim de aumentar o policiamento nas ruas, deve-se criar estratégias de segurança, papel 
esse que cabe a governadoria. 
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Resumo 

O presente estudo partiu do Projeto de Pesquisa intitulado “Território, paisagem e poder 
no Mundo Antigo”. Este, além de inserir o graduando no debate acadêmico sobre os 
conceitos destacados – somando-os ao de imperialismo, identidade e etnicidade - e a 
sua aplicação à Antiguidade, teve como objetivo dar continuidade à investigação não só 
do Egito sob a dominação romana, mas também dos territórios em seu entorno, como 
a Núbia, a Etiópia e a Líbia, região esta que hoje é conhecida como África do Norte. A 
fonte histórica utilizada para a análise do recorte espacial e temporal (séculos I a.C. e I 
d.C.) foi o Livro XVII da Geografia de Estrabão, que está seccionado em três capítulos. 
Dessa forma, utilizando-se da análise de conteúdo proposta por Laurence Bardin, 
verificou-se qual a visão do geógrafo grego sobre essa parte do mundo conhecido nas 
primícias do Império Romano e como esse território foi, portanto, textualmente 
configurado. 
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Abstract 

 

This study derives from the Research Project named “Territory, landscape and power in 
the Ancient World”. This, besides introduct the graduating on the academic debate about 
the highlighted concepts – adding them to the imperialism, identity and ethnicity – and 
their application to Antiquity, has as objective to continue the investigation not only of 
Egypt as a roman domination but also of the territories in their environment, like Nubia, 
Ethiopia and Lybia, region that today is know as North Africa. The historic source used 
to the analysis of the spatial and temporal snip (c. I B.C.E. – I C.E.) was the Book XVII 
of Strabo’s Geography, that is sectioned in three chapters. Thus, using the content 
analysis proposed by Laurence Bardin, it was verified wich was the view of the greek 
geographer about this part of the known world in the begining of the Roman Empire and 
how this territory was, therefore, textually configured. 
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Introdução 

O presente estudo derivou do Projeto de Pesquisa “Território, paisagem e poder no 
Mundo Antigo” e teve como objetivo verificar a aplicabilidade destes conceitos para a 
Antiguidade, em especial, ao Mundo Romano. A pesquisa se deteve no contexto da 
ação romana no Norte da África, denominada nos textos clássicos como Líbia, mas 
também no Egito e nos territórios próximos a este: a Núbia e a Etiópia. É preciso 
compreender que a historiografia apresenta a ideia de território e paisagem para os 
romanos numa visão de mundo do ponto de vista do conquistador. Por isso, para a 
análise desses termos, considera-se também o conceito de imperialismo, sobretudo na 
perspectiva da teoria pós-colonial de Edward Said; a estes, soma-se a ideia de 
identidade, pautada pela oposição ao outro, o diferente e o exótico, algo que os egípcios, 
apesar de sua excepcional longevidade histórica, compartilhavam com os líbios, os 
núbios e os etíopes. Também vale ressaltar que a visão greco-romana sobre a África foi 
um dos objetos de reflexão, já que a relação deste território com o Egito, tratado em 
fontes escritas da época como algo à parte do continente Africano, suscita um debate 
relevante para contemporaneidade. Isso, em vista da tentativa de resgate da 
africanidade e a reivindicação de que o Egito Antigo seja considerado uma cultura de 
matriz africana. O que torna, assim, a discussão sobre o conceito de etnicidade um 
elemento imprescindível para a compreensão do tema. 

A leitura desse contexto foi realizada por meio da análise de uma fonte histórica datada 
do primeiro século da Era Comum: a Geografia de Estrabão (c. 64 a.C. – 24 d.C.). A 
obra é um tratado geográfico composto por 17 livros, cada livro - à exceção dos Livros 
I e II cujo conteúdo introduz alguns princípios da ciência geográfica ao “cidadão”- 
contendo uma descrição de caráter geográfico, cultural, etnográfico e política de uma 
região ou território conhecido do mundo habitado à época de sua produção. Para 
pesquisadoras como Daniela Dueck (2017) a Geografia (c. 18 – 23 d.C.) é uma 
descrição da oikoumene produzida de acordo com uma bem definida e pré-concebida 
estrutura. Por meio da leitura e análise crítica do conteúdo presente no Livro XVII, que 
compreende a descrição do Egito, da Etiópia e da Líbia, tentamos compreender como 
esses territórios foram organizados à época da dominação romana e, por fim, qual era 
a visão de Estrabão - tomando-o como um homem do seu tempo e, portanto, imiscuído 
de percepções ideológicas e de uma tradição helenística - sobre esses espaços que ele 
configura na forma de texto escrito. 

Por fim, considerando-se a análise das sociedades da Antiguidade Clássica realizada 
primeiramente por eruditos, intelectuais e posteriormente, acadêmicos especializados, 
verifica-se que a discussão voltada para certas áreas periféricas do Império Romano, 
em especial, ao Norte da África - excetuando-se o Egito, que na época da dominação 
romana se torna uma província imperial - ainda pode ser mais desenvolvida. Dessa 
forma, esta pesquisa -vem com o intuito de adicionar uma contribuição aos estudos 
focados tanto na Geografia de Estrabão como no recorte espacial e temporal destacado: 
o Império Romano ao longo do I século da Era Comum. Além disso, ao propor a 
discussão da fonte sob a perspectiva espacial de autores como Immanuel Wallerstein 
(2005) e Yi-Fu Tuan (1983), a pesquisa se articula ao eixo temático do Programa de 
Pós-Graduação em História (PPGH) da UFRN: História e Espaço. 

 
Metodologia 
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A pesquisa fora planejada para ser desenvolvida em doze meses, de agosto de 2018 a 
julho de 2019. O cronograma das atividades no Plano de Trabalho foi seccionado em 
quatro etapas, conformando-se no seguinte modo: a leitura da bibliografia especializada 
de agosto de 2018 a janeiro de 2019; a leitura e análise da fonte histórica de dezembro 
de 2018 a maio de 2019; a redação do relatório final de maio a junho de 2019 e, por fim, 
a redação de um texto científico para a publicação nos meses de junho e julho de 2019. 
Todavia, este cronograma não foi seguido dessa forma, pois houve uma superposição 
entre as duas primeiras etapas – leitura da bibliografia especializada sobre o Império 
Romano e dos conceitos contemporâneos de território, paisagem, poder, imperialismo, 
identidade e etnicidade e a leitura e análise do Livro XVII da Geografia de Estrabão, em 
especial, os capítulos 2 e 3 –, sendo a primeira fase continuada até o mês de junho de 
2019 e a segunda finalizada no mês de maio, com a produção de um mapeamento 
temático da fonte feito no Microsoft Word 10. Como atividade essencial de uma iniciação 
científica, destacam-se as reuniões presenciais para orientação do iniciado. Ao longo 
do período foram realizados alguns encontros com a professora orientadora do trabalho. 
Nessas reuniões, alguns textos da bibliografia especializada foram discutidos, dúvidas 
foram esclarecidas e encaminhamentos foram dados. Vale destacar que o e-mail tornou-
se, também, um instrumento de comunicação e orientação efetivo quando os encontros 
presenciais não eram possíveis. 

Quanto à metodologia utilizada no trabalho é necessário considerar, primeiramente, a 
especificidade das fontes. As referências bibliográficas que versam sobre os conceitos 
elencados anteriormente foram submetidas à análise histórica: crítica externa e interna. 
Nessa categoria também estão incluídos as obras que tratam dos mais variados 
elementos do contexto estudado, ou seja, dos anos finais da República Romana às 
primícias do Império Romano (séculos I a.C. e I d.C). Já no que diz respeito às fontes 
prrincipais da pesquisa, o Livro XVII da Geografia de Estrabão, além deste ter sido 
submetido à análise histórica, também foi investigado sob a perspectiva da análise do 
conteúdo apresentada por Laurence Bardin (1977). Portanto, quanto às fontes 
primárias, podemos afirmar que foram submetidas a dois procedimentos fundamentais: 
em primeiro lugar, à critíca histórica; em segundo lugar, à análise de conteúdo. Esta é 
definida pela autora como “um conjunto de instrumentos metodológicos [...] em 
constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) 
extremamente diversificados.” (BARDIN, 1977, p. 9). E, nos termos desta pesquisa, 
propomos a utilização do método da análise temática, que pode ser efetivada por meio 
da produção de um sistema categorial em que as variáveis empíricas do discurso 
submetido à análise são organizadas em unidades de codificação e, posteriormente, 

interpretadas. 

Deste útlimo procedimento, que consistiu na exploração da fonte de forma 
sistematizada, resultou um mapeamento categorial que serviu para orientar a 
interpretação final acerca da abordagem que o geógrafo grego expressou sobre o Norte 
da África sob dominação romana. Por fim, um comentário acerca das fontes principais. 
Nesta pesquisa, foram analisadas duas versões do Livro XVII da Geografia. A primeira 
versão utilizada está armazenada no site Perseus Digital Library 
(http://www.perseus.tufts.edu/hopper/), projeto da Tufts University. Trata-se do texto 
bilíngue (inglês-grego), publicado em 1903. A segunda e mais recente versão, também 
bilíngue (francês-grego) foi publicada pela Les Belles Lettres, em dois tomos: o tomo 
XIV, em 2015, contendo a descrição do Egito e da Etiópia; e o tomo XV em 2014, 
contendo a descrição da Líbia. 
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Resultados e Discussões 

 

Esta pesquisa deve ser tomada como continuidade da investigação empreendida no 
projeto de pesquisa intitulado “Egito Romano: imperialismo, “romanização”, poder e 
identidade”, sob o plano de trabalho “Egito e Roma: a Geografia de Estrabão e os 
conceitos historiográficos em debate”, que tinha por objetivo o debate e aplicação de 
conceitos historiográficos ao Egito Romano. Dessa forma, os conceitos de Poder, 
Imperialismo e Identidade foram revistos enquanto que a discussão sobre Território, 
Paisagem, Etnicidade foi iniciada neste trabalho, tal como a leitura do capítulo 3 do Livro 
XVII da Geografia de Estrabão. Nesta seção, destacaremos, sumariamente, os 
resultados obtidos na discussão dos conceitos em articulação com os objetivos 
especificados no Plano de Trabalho. 

Ao lidar com sociedades antigas devemos atentar tanto aos conceitos presentes nos 
discursos, escritos e/ou imagéticos, que são próprios do contexto estudado, ou seja, 
que surgiram e foram comunicados na Antiguidade, como nas categorias científicas que 
são originárias de realidades históricas posteriores e utilizadas para fazer intelígivel esse 
Mundo Antigo. Considerando o conceito de território para a contemporaneidade 
ocidental, do estado-nação, podemos advogar que sua definição está ligada à ideia de 
“sobernia no interior de fronteiras que não são simples limites, visto que elas são 
consubstanciais aos territórios e intangíveis nesse sentido.” (LE ROUX, 2014, p. 20). 
Nessa ideia de território surgem elementos que estão relacionados: fronteira, limite, 
tangibilidade. Partindo para a análise de um discurso da Antiguidade e cuja natureza é 
majoritariamente geográfica, percebemos com nossas lentes do século XXI a presença 
de alguns desses elementos. Todavia, como afirmado acima, devemos tentar 
indentificar os significados dessas categorias ao próprio contexto da obra, no caso, ao 
contexto em que Estrabão estava inserido. Dessa forma, ressalta-se a importância dos 
textos sobre o personagem e a Geografia produzidos por especialistas como Daniela 
Dueck (2000; 2012; 2017). 

Sendo herdeiro de uma tradição greco-helenística e vivenciando um contexto de 
expansão do mundo conhecido em razão do imperialismo romano, podemos verificar na 
corografia do Livro XVII uma erudição e uma preocupação com o rigor científico previsto 
pela Geografia Antiga. Dessa forma, tratar de território é uma tarefa complexa. Afinal, o 
conceito indicaria uma região demarcada? Um espaço delimitado? Tem relação com 
Poder? Podemos considerar que todas as questões são assertivas, sendo o território 
um lugar ou espaço, principalmente, físico, tangível, que tem relação ao poder de 
domínio e controle de um sujeito ou instituição. No contexto pesquisado, o 
sujeito/instituição dominante é o Império Romano e sua atuação pode ser percebida na 
organização dos espaços ao longo do Mediterrâneo. O principal autor discutido sobre 
essa questão foi Christopher Witthaker nos livros “Fronteiras do Império Romano” (1994) 
e “Roma e suas fronteiras” (2004). E, apesar da discussão girar em torno do conceito 
de fronteira, foi possível identificar na argumentação do autor, os indicíos do raciocínio 
territorial empreendido pelos romanos, que expressava a dimensão geográfica do 

poder. 

Quando falamos sobre Paisagem, o principal estudo que surge como referência ao tema 
é a obra “Paisagem e Memória” de Simon Schama (1996). Nesta obra, o historiador da 
Arte conclui que a paisagem é um produto da mente humana, na medida em que o ser 
humano, ao perceber um determinado objeto, o transforma, dotando-o de significado. 
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Mas, migrando da História da Arte para a Arqueologia – em que se discutem os 
princípios que formariam um paradigma da paisagem (ANSCHUETZ; SCHEICK; 
WILSHSEN, 2001, p. 160) -, esse conceito também passou a ser uma categoria por 
meio da qual seria possível explicar situações na Antiguidade. Nesta perspectiva, temos 
os trabalhos de Susan Alcook (1997) e David Mattingly (1997). Apesar de discutirem 
espacialidades diferentes – a província da Acaia, Grécia e a África Pró-consular e 
Numídia, ambos criticam as categorias generalistas como “bem-sucedida”, “mal-
sucedida”, “oportunidade” ou “resistência” que são aplicadas a essas regiões sob a 
dominação do Império Romano, advogando pelo uso de termos mais nuançados e 
requisitando dos pesquisadores uma maior atenção na leitura dessas paisagens. Para 
Mattingly (1997) o interessante é verificar as “experiências discrepantes” nessas 
entidades não estáticas que foram configuradas e designadas como províncias, as 
quais, a depender da ação do Imperialismo romano e da ação da população local, 
constituíam-se em paisagens diversas. 

Nesse momento é significativo ressaltar que cada um dos conceitos discutidos na 
pesquisa se interligam e contribuem para a visualização de um quadro expandido desse 
Mundo Romano e suas relações com os espaços e povos que foram inseridos em sua 
configuração. Ao pensarmos em Território e Paisagem, uma outra categoria que surge 
como fio condutor é Poder, cuja discussão foi baseada no “Poder Simbólico” de Pierre 
Bourdieu (1989). Verificamos que o mesmo está relacionado a formas de estruturação, 
dominação, subjugação e controle. Daí, sua relevância para discutirmos o conceito de 
Imperialismo, articulando-o ao contexto do Império Romano. Os textos basilares sobre 
a questão do Imperialismo romano foram os de David J. Mattingly (2011), Louise Revell 
(2009), Richard Hingley (2005) e Christopher R. Whittaker (1997). Enquanto que este 
apresenta de forma geral o processo “sutil” do Imperialismo em articulação com os 
elementos divulgadores dessa cultura imperial romana – a religião, o exército e a cidade 
-, o primeiro autor vem a cumprir um duplo papel neste trabalho, já que suas pesquisas 
se voltam ao estudo do Imperialismo romano no contexto africano. Em “Imperialismo, 
Poder e Identidade” (2011) Mattingly discute, sob a perspectiva pós-colonial e, 
sobretudo, nos estudos de Edward Said, as evidências que permitem constatar as 
experiências discrepantes nas províncias sob dominação romana. 

Já Whittaker (1997) foi pertinente porque se inseriu no debate sobre o uso ou descarte 
de expressões como romanização, resistência e coincidências para a interpretação 
desse contexto imperial. E, além de articular sua discussão em torno da cidade, 
considerada um instrumento de poder disseminador da cultura imperial e de suas 
instituições, reforçou a ideia de que é preciso contextualizar os espaços provinciais – tal 
como propõe Revell (2009) ao discutir o que é o “ser romano” frente às identidades 
locais ao longo do Império – em especial, aqueles no Ocidente bárbaro, incluindo o norte 
da África sob a administração romana. Por fim, em “Globalizando a Cultura Romana” 
(2005) Hingley critica a noção de uma “cultura romana”, sendo esta considerada relativa 
à apenas uma classe superior da sociedade imperial, excluindo a complexidade das 
experiências locais ao longo desse Império. A discussão proposta pelo autor valoriza a 
reflexão sobre as identidades locais atuantes nesse contexto “globalizado” (TORNER 
apud HINGLEY, 2005, p. 1), utilizando-se para isso os vestígios arqueológicos e 
monumentos presentes nas paisagens provinciais. Para além de anunciar a importância 
da contextualização dos espaços em relação ao contato romano, o texto nos encaminha 
a pensar sobre mais um conceito pertinente para a pesquisa: identidade. 

As principais ideias utilizadas no debate sobre identidade foram derivadas de Homi 
Bhabha (1998) e Edward Said (1990; 2007). Ambos são expoentes da teoria pós-
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colonial e discutem como os processos de colonização e imperialismo do século XIX e 
primeira metade do século XX estruturam contextos de exploração que só começaram 
a ser problematizados em razão da cultural turn, nos anos 1960. A formação identitária 
se conformaria como resposta às imposições colonialistas. Na discussão sobre 
identidade no Mundo Antigo o autor de destaque é François Hartog, com as obras “O 
espelho de Heródoto” (2014) e “Memória de Ulisses” (2004). Da constituição dos Gregos 
em contraposição ao Bárbaro pelo processo da inversão à construção dos olhares 
gregos sobre o mundo conhecido e seus habitantes, Hartog identifica uma bipolarização 

identitária no mundo antigo, que é definida pelo elemento grego. 

Quando verificamos o Livro XVII de Estrabão percebemos que a aplicação de uma 
categorização identitária generalizante está presente, isso por meio dos topônimos 
utilizados - Egito, Etiópia, Núbia e Líbia – à guisa de delimitação territorial, configurando 
um “país”. Mas, apesar dessa denominação que sinalizaria os habitantes dessas 
províncias romanas, é preciso considerar que inserida nessa classificação maior 
existem, no discurso corográfico do geógrafo, grupos humanos identificado com um 
nome específico. Percebemos que o discurso é bastante complexo, já que à exceção 
do Egito, Etiópia e Núbia – em que as denominações parecem abarcar tanto o território 
como os povos que o habitam – verifica-se em algumas passagens a identificação dos 
povos com as cidades ou regiões que habitam. Tomemos como exemplo o caso da 
descrição da Líbia. Estrabão nos informa que “ela é salpicada de pequenos 
assentamentos dispersos, cuja maioria é habitada por nômades” (Geografia, XVII, 3, 1), 
mas no decorrer do texto, enquanto fala de uma parte da região litorânea desse Norte 
da África, também indica que “essas áreas são povoadas por aqueles que os Gregos 
denominaram Maurusienses, os Romanos e os indígenas Maures, um povo numeroso 
e opulento da Líbia, instalado face à Ibéria, do outro lado do estreito.” (Geografia, XVII, 
3, 2). 

O que fica evidente no Livro XVII é que em alguns momentos há uma superposição na 
identificação dos povos aos lugares que habitam mais explícito nas passagens sobre a 
Etiópia e os Núbios. No caso do Egito e da Líbia, além dessa situação, temos dentro 
dessas configurações territoriais maiores tanto a descrição de povos que às vezes, 
relacionados a cidades ou locais específicos, são denominados a partir desses espaços, 
como o relato de povos – nômades - que possuem uma designação própria. Dessa 
forma, podemos considerar que se visualizarmos o discurso sob o viés da discussão da 
identidade, verificou que ao identificar os povos – existentes ou não - e relatar seus 
costumes e práticas, Estrabão atribui para eles uma identidade. Um último elemento a 
considerar diz respeito à palavra em grego que designaria os povos descritos na 
Geografia e que está relacionado à outra categoria discutida na pesquisa: a palavra 
grega ἐθνῶν, que transliterada para o português se torna ethnon. Dentre os significados 
que a palavra ἔθνος pode assumir no dicionário LSJ (1940) disponível na página Greek 
Word Study Tool do site Perseus, destacam-se: “números de pessoas que vivem juntas, 

companhia, corpo de homens, nação, pessoa, nações bárbaras, gentios e tribo”. 

Apesar da varidade de significados que foi atribuida à palavra em razão do seu uso em 
contextos narrativos diversos, a edição francesa do discurso de Estrabão optou por 
traduzir ἐθνῶν por peuples, compreendido aqui como “povo(s)”. Assim definido o termo, 
consideramos pertinente atrelar à discussão de Identidade, especialmente às 
identidades atribuídas pelo geógrafo aos povos do Norte África, o debate sobre Etnia. 
Os principais autores discutidos sobre esse tema foram Philippe Poutignac em “Teorias 
da Etnicidade” (1997), Johnathan Hall em “Helenicidade” (2002) e Jeremy McInerney no 
capítulo “Etnia: uma introdução” (2014). O primeiro autor se propõe a debater o histórico 
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que o conceito de etnia ao longo de sua passagem nas iências sociais e humanas nas 
academias inglesa, francesa e norte-americana. Seu caráter introdutório e 
contextualizador são profícuos para aqueles que ainda não tiveram um contato maior 
com a teoria por trás do conceito. Os dois últimos foram relevantes ao ter seu foco 

voltado à discussão do conceito de etnia e a sua aplicação na Antiguidade. 

 
Conclusão 

 

Como este trabalho veio a dar continuidade ao estudo do Livro XVII da Geografia de 
Estrabão, alguns temas foram revisitados – como as considerações sobre o autor e a 
composição da obra – e a discussão sobre os conceitos de imperialismo, identidade e 
poder foi aprofundada na medida em que houve a articulação do debate sobre outros 
conceitos historiográficos, a saber: Território, Paisagem, Etnicidade. Sobre os mesmos, 
verificou-se a proficuidade do seu estudo, especialmente, pela perspectiva pós-
colonialista. Ao abordar as sociedades norte-africanas – sendo consideradas nesse 
grupo a Líbia, a Etiópia/Núbia e o Egito - sob a perspectiva geral do Imperialismo, 
visualizamos um quadro maior de experiências dentro dos espaços. Da mesma forma, 
ao ampliarmos os contextos locais, verificamos que os elementos etnicidade e 
identidade estão presentes, configurando-se tanto na autopercepção dos povos como 
aquelas que lhe são atribuídas por Outros, no caso, pelo geógrafo grego. 

A discussão do conceito de Território aliada ao de Paisagem foi relevante, tendo em 
vista o caráter da obra e da descrição. Todavia, inserindo a Geografia no seu contexto 
de emergência, verificamos que a organização territorial romana para a África seguia a 
lógica das províncias: Egito (como província imperial), Cirenaica, África proconsular, 
Mauritânia Cesarense e Mauritânia Tingitana. Todavia, é preciso considerar que tal 
configuração africana orquestrada pelo Império Romano, que aparece de forma didática 
na última seção do Livro XVII, não excluía a atuação dos povos locais. A descrição dos 
espaços, apesar de ser apresentada pelo olhar estrangeiro, pode evidenciar indícios de 
uma percepção dos povos sobre o território que ocupam. Por fim, consideramos que a 
visão greco-romana de Estrabão sobre essas regiões, considerando o caráter histórico-
geográfico do discurso, apresenta um mundo conhecido organizado pelos romanos, 
habitado por grupos étnicos diversos que, apesar de estarem inseridos numa dicotomia 
“bárbaros X civilizados”, apresentam nuances. 

Concluo afirmando a complexidade do discurso presente no Livro XVII da Geografia de 
Estrabão, que é rico em elementos e, portanto, útil para fazer inteligível certos contextos 
do Mundo Antigo que foram obliterados na historiografia tradicional do século XIX pela 
imagem grandiosa do Egito Antigo: a Líbia, a Etiópia e a Núbia. Além disso, é preciso 
considerar a validade da pesquisa como contribuição para os estudos sobre o Império 
Romano e, especialmente, sobre a Geografia de Estrabão, já que essa fonte histórica 
foi discutida por poucos especialistas no Brasil. 
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TÍTULO: O papel do sentimento de simpatia na teoria moral de John Stuart Mill. 

Resumo 

Esta pesquisa pretende contribuir para a compreensão da importância, função e 
conexão dos conceitos de simpatia, aprimoramento moral e natureza humana na teoria 
ética de John Stuart Mill. O aprimoramento do sentimento moral de simpatia que se dá 
em conformidade com a tese hedonista e com os mandamentos do princípio da 
utilidade, permite que o referido sentimento se conecte à natureza dos homens de tal 
modo, que o agir naturalmente simpático se torna um constituinte da natureza humana. 
A aquisição dessa nova característica é a resposta que satisfaz as formulações que 
levantam a possibilidade de inconsistências na moralidade do autor no que se refere a 
conformação entre a felicidade individual e a felicidade geral recomendadas pelo 
princípio da utilidade. 
 
Palavras-chave: Simpatia. Natureza humana. Tese Hedonista. Aprimoramento moral. 

TITLE: The role of sympathy in the ethics of John Stuart Mill. 

Abstract 

 

This research aims to contribute to the understanding of the importance, function and 
connection of the concepts of sympathy, moral improvement and human nature in the 
ethical theory of John Stuart Mill. The enhancement of the moral feeling of sympathy that 
is in accordance with the hedonistic thesis and the commandments of the principle of 
utility allows such a feeling to be connected to the nature of men in such a way that 
naturally sympathetic action becomes a constituent of human nature. The acquisition of 
this new feature is the answer that satisfies the formulations that raise the possibility of 
inconsistencies in the author's morality regarding the conformation between individual 
happiness and general happiness recommended by the principle of utility. 

 
 
Keywords: Sympathy. Human nature. Hedonistic thesis. Moral improvement. 

Introdução 

Na história da filosofia, a ética da utilidade de John Stuart Mill é uma teoria moral que 
faz parte da tradição dos empiristas britânicos e dos utilitaristas radicais. Contudo, o 
utilitarismo de Mill, quando comparado com a tradição filosófica que lhe antecede, é 
considerado um utilitarismo mais complexo. A descrição do autor sobre a natureza 
humana, por exemplo, abrange além da tese hedonista - que afirma que por natureza 
os indivíduos buscam prazer e repelem a dor -, características humanas que estão 
acopladas à tese principal e descrevem funcionamentos humanos tais como: os homens 
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por natureza agem por hábito, possuem a capacidade de desenvolvimento ao longo do 
tempo e de experimentação de prazeres de qualidade superior. 

O empirismo é a corrente filosófica que sustenta o ponto de vista de que apenas os 
dados da experiência sensível podem ser objeto de construção de conhecimento. Já o 
utilitarismo é um sistema ético erigido em consonância com as postulações empiristas. 
O nome radical corresponde a atitude de alguns filósofos utilitaristas, dentre eles Mill, 
que defendem que os postulados filosóficos e científicos devem efetivamente servirem 
de meios para a fomentação das reformas sociais necessárias a fim de que a felicidade 

seja alcançada pela humanidade. 

Mill considera que as ações humanas podem ser objeto de investigações científicas e 
por isso inaugurou o método dedutivo inverso ou histórico para a realização desse tipo 
de investigação. Segundo o filósofo, o método histórico seria o caminho metodológico 
mais adequado para descrever a natureza dos homens, pois consegue abranger a 
complexidade histórica que compõe as ações humanas. Desta feita, Mill obteve como 
resultado das referidas investigações descrições complexas: as aludidas características 
que se acoplam à tese hedonista. 

Nos sistemas utilitaristas, inclusive no sistema de Mill, a noção de natureza humana 
embasa a moralidade. Nesse contexto, os prazeres e as dores são considerados os 
valores que norteiam o escopo da moral, fundamentando o princípio da utilidade. 
Mencionado princípio é o axioma que gera as obrigações morais, preceituando que os 

homens devem buscar prazer e evitar a dor. 

Em sua teoria da utilidade, Mill gera discussões sobre conceitos que não tinham 
recebido destaque no utilitarismo anteriormente, tais como as questões relacionadas 
aos sentimentos morais, dentre eles o sentimento de simpatia. 

Nesse contexto, a simpatia é a disposição sentimental que faz surgir no indivíduo a 
experiência de que a felicidade dos outros indivíduos faz parte da sua própria felicidade. 
Ela é um sentimento moral que se vincula a um prazer de qualidade superior. E é por 
isso, pelo fato desse sentimento se associar a um prazer de qualidade superior, que ele 

pode ser largamente fomentado e experimentado pela humanidade. 

Neste trabalho, defendemos o posicionamento de que o sentimento de simpatia é um 
conceito central na teoria de Mill que se articula com todas as outras questões tratadas 
pelo autor em suas obras sobre moralidade. Postulamos que o conceito de simpatia se 
coaduna especialmente com a temática da natureza humana, com o método histórico e 
com a capacidade dos homens se aprimorarem moralmente, de tal modo que na teoria 
de autor surge um horizonte filosófico no qual a seguinte característica da natureza 
humana pode se desenvolver plenamente: os homens sentem e agem naturalmente por 

simpatia. 

 
Metodologia 

 

O nosso método de trabalho é composto por revisões bibliográficas das obras sobre 
natureza humana e moralidade de John Stuart Mill e dos seus comentadores. As 
perguntas que queremos responder com a utilização da nossa metodologia são: como 
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o princípio da moralidade utilitarista elaborado por Mill, que recomenda a maximização 
da felicidade geral, pode atingir o seu objetivo se também recomenda a consecução da 
felicidade individual dos agentes morais? Não haveria, por conseguinte, inconsistências 
e incompatibilidades nas postulações Milianas, ao recomendarem que cada ser humano 
deve perseguir a sua própria felicidade e ao mesmo tempo agirem para maximizar a 
felicidade geral? 

O nosso tratamento metodológico, composto por revisões bibliográficas e também por 
produções de textos científicos sobre a moralidade de Mill, objetiva comprovar que a 
resposta para as formulações que instigam esta pesquisa se encontra na possibilidade 
do surgimento de uma nova característica da natureza humana, característica essa que 
é resultado inevitável do cultivo do sentimento de simpatia: o agir naturalmente 
simpático. 

 
Resultados e Discussões 

 

Durante a pesquisa procedi uma vasta análise do conjunto dos escritos que compõem 
a bibliografia básica da teoria moral e epistemológica de John Stuart Mill; analisei as 
obras do filósofo através de uma exegese dialógica com as obras dos pensadores que 
lhe influenciaram; li os principais comentadores das obras Milianas e assim adquiri 
novos pontos de vistas, bem como reforcei os argumentos que corroboram o caminho 
percorrido nesta pesquisa que é o de demonstrar o papel e importância central do 
conceito do sentimento de simpatia no sistema ético de John Stuart Mill. 

 
Conclusão 

 

Através da compreensão da relevância do conceito de simpatia na teoria moral de John 
Stuart Mill, demonstramos que existe um cenário epistemológico e moral na teoria do 
autor no qual o agir naturalmente simpático – advindo do cultivo do sentimento de 
simpatia -, deve ser perseguido e alcançado pela humanidade. A experiência da 
simpatia em larga escala social, através de indivíduos que cultivam esse sentimento e 
de instituições sociais que também o fomentam, é a solução para os conflitos sociais 
que dizem respeito ao choque de interesse entre a felicidade de uns em detrimento da 
felicidade de outros. 

A faculdade de experimentação dos prazeres superiores que o filósofo assevera ser 
constituinte da natureza humana, ocorre através do exercício da imaginação, do 
intelecto, da apreciação artística e também através das faculdades ligadas aos 
sentimentos morais superiores, como a simpatia. A fruição desses prazeres exige 
aprimoramento moral. 

Os sentimentos e os prazeres são fenômenos mentais que obedecem às leis gerais de 
associação da mente. Assim sendo, é imprescindível que haja um tipo de educação que 
gere nos indivíduos as associações mentais necessárias entre os sentimentos morais 
superiores – como a simpatia - e os prazeres superiores correspondentes. Segundo o 
filósofo: 
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“É necessário repetir mais uma vez aquilo que os adversários do utilitarismo raramente 
fazem o favor de reconhecer: a felicidade que os utilitaristas adotaram como padrão do 
que é certo na conduta não é a do próprio agente, mas a de todos os envolvidos. Assim, 
entre sua própria felicidade e a de outros, o utilitarismo exige que o indivíduo seja não 
apenas estritamente imparcial como um espectador desinteressado e benevolente. No 
preceito de ouro de Jesus de Nazaré encontramos todo o espírito da ética da utilidade. 
Fazer aos outros o que gostaria que lhe fizessem e amar ao próximo como a si mesmo 
constituem a perfeição ideal da moralidade utilitarista. Para nos aproximarmos o mais 
possível desse ideal, a utilidade recomendaria os meios que se seguem. Em primeiro 
lugar, que as leis e os dispositivos sociais deveriam pôr o mais possível a felicidade ou 
o interesse de cada indivíduo em harmonia com os interesses do todo; e, em segundo 
lugar, que a educação e a opinião, as quais possuem um poder tão avassalador sobre 
o caráter humano, deveriam usar esse poder para estabelecer no espírito de cada 
indivíduo uma associação indissolúvel entre sua própria felicidade e o bem do todo.” 
(MILL, 2000, p. 203) 

A citação acima esclarece bem as conclusões alcançadas neste trabalho a respeito do 
sentimento de simpatia: sem a fruição desse sentimento, bem como, sem o estímulo 
social para que ele seja experimentado, é impossível se estabelecer tanto nos níveis 
individuais quanto em nível coletivo a felicidade geral recomendada pelo princípio da 
utilidade. 
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Resumo 

 

Este trabalho é resultado de um exame reflexivo e analítico no que concerne às 
compreensões acerca das representações do espaço urbano fílmico frente à 
modernidade. Deste modo, este trabalho discute de que modo uma narrativa fílmica 
produz novas concepções imagéticas do espaço urbano inseridas sobretudo numa 
análise pautada nos efeitos da era moderna na sociedade atual. Assim sendo, verificou-
se elementos que dizem respeito aos aspectos da modernidade refletidos na arquitetura, 
nas sociabilidades urbanas, na espacialidade, na representação das estruturas 
socioespaciais, e simbólicas contidas na representação fílmica da cidade de Nova York 
a partir do filme Manhattan (Woody Allen, 1979). Dessa forma, considera-se aqui os 
signos que compõem os diálogos entre a representação do espaço urbano na 
modernidade em suas narrativas cinematográficas contemporâneas. 

 
 
Palavras-chave: Cinema; Modernidade; Cidade; Espaço Fílmico, Manhattan. 

TITLE: CITY, CINEMA AND MODERNITY 

Abstract 

 

This work results from a reflexive and analytic review of the representation of film urban 
space within modernity. Thus, this paper discusses how a film narrative produces new 
imagetic conceptions of space considering the effects of the modern era in current 
society. Therefore, aspects of modernity which are reflected on architeture, on urban 
sociabilities, on espatiality, and on the representation of social and symbolic structures 
are analized from the perspective of the representation of the city of New York in Woody 
Allen’s film Manhattan (1979). So, this paper considers the dialogues between the 
representation of urban space in visually composed modernity within a film narrative. 

 
 

Keywords: Cinema; Modernity; City; Film Space, Manhattan. 

Introdução 

A compreensão do espaço urbano como ferramenta de pesquisa atravessou 
substancialmente concepções oriundas de uma noção de modernidade. De tal modo, 
distintas abordagens, temáticas e interpretações empreenderam diferentes camadas 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 89 

 

para dar conta das características do fenômeno urbano neste período que ainda 
continua, significativamente, vigente em nossa sociedade. No entanto, compreender a 
modernidade em sua essência, e seus respectivos efeitos na contemporaneidade, nos 
compele a um exercício de revisitação ao passado, embora não tão distante, assim 
como aos elementos constituintes da vida urbana nas principais metrópoles da 
atualidade. Do ponto de vista histórico, a Idade Moderna (1453 – 1789) engloba uma 
fase de transição e de transformação social, rupturas e reconfigurações de valores 
morais, éticos e estéticos, mudança de comportamentos atrelados aos modos de vida 
social, engendrados exponencialmente pelas novas correntes filosóficas, econômicas, 
políticas e culturais na medida em que emergiam naquele contexto, mediante uma nova 
classe social em ascensão: a burguesia (SILVA, 2009). Com efeito, dentre os aspectos, 
em tal período, que legitimaram uma série de modificações na sociedade, podemos 
destacar o rompimento da política com as antigas tradições religiosas, até então ligadas 
entre o clero e a monarquia; a introdução de novos modos de relações econômicas nos 
centros urbanos, estimulados efetivamente pela circulação e troca de produtos 
comerciais advindos de diferentes regiões (América, África, Ásia); o incremento de 
diferentes métodos de análise científica para o desenvolvimento das áreas do 
conhecimento, como por exemplo, Geografia, Astronomia, Física, Química, etc. 
Segundo os filósofos Marx e Engels, numa tradução inglesa da clássica obra Manifesto 
do Partido Comunista (1888): 

 

A burguesia, em seu reinado de apenas um século, gerou um poder de produção mais 
massivo e colossal do que todas as gerações anteriores reunidas. Submissão das forças 
da natureza ao homem, maquinado, aplicação da química à agricultura e à indústria, 
navegação a vapor, ferrovias, telegrafia elétrica, esvaziamento de continentes inteiros 
para o cultivo, canalização de rios, populações inteiras expulsas de seu habitat — que 
século, antes, pôde sequer sonhar que esse poder produtivo dormia no seio do trabalho 
social? (MARX e ENGELS, 1888, p. 473-475 apud BERMAN, 1986, p. 91) 

 

Estes, e demais fatores, inferiram novos ideários e visões de mundo pautados 
principalmente numa ideia de progresso. O cinema, como invenção e reflexo dos 
avanços técnicos do final do século XIX, também concebeu regimes de representação 
acerca da metrópole moderna, ao passo que produziu imageticamente novos formatos 
de significação no que diz respeito às temporalidades e às espacialidades, compostas 
gradativamente pelas narrativas cinematográficas. Neste sentido, levou-se em 
consideração nesta pesquisa os discursos fílmicos como mediadores entre os diálogos 
que abarcam significativamente as configurações da vida urbana moderna, 
principalmente os aspectos no tocante aos indivíduos e sua relação com o ambiente 
cosmopolita, presente na construção de sua respectiva identidade urbana e social no 
dia-a-dia, assim como os signos espaciais contidos na arquitetura, além dos significados 
contraditórios que transitam consideravelmente na paisagem urbana da sociedade 
contemporânea. Como exemplos centrais neste trabalho, destacamos as abordagens 
teóricas que tratam vigorosamente das tensões urbanas emergidas na 
contemporaneidade (BERMAN, 1986; DAVIS, 1993), e consideramos o discurso de 
modernidade imagético abordado no filme Manhattan (Woody Allen, 1979), – 
considerada obra relevante no que concerne à interpretação simbólica acerca das 
espacialidades, dos lugares, da paisagem urbana, das visibilidades e das concepções 
de urbanidade construídas imageticamente no cinema contemporâneo. 
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Metodologia 

 

A priori, o processo de análise teórica teve como ponto de partida a leitura, o exame e 
a realização dos fichamentos a partir da bibliografia básica que se referiu às 
perspectivas de modernidade. Considerou-se, deste modo, os respectivos agentes 
histórico-sociais que ocasionaram a busca de progresso econômico, como por exemplo 
os efeitos da industrialização, maquinização e tecnização na vida dos indivíduos da era 
moderna, causando atualmente um vertiginoso período de fragmentações, 
desintegrações, contradições e paradoxos emergidos no cotidiano urbano das 
metrópoles modernas, com especial atenção às cidades de Paris, São Petersburgo e 
Nova York, uma vez que, tais transformações estruturais, sucederam-se paulatinamente 
nestas cidades entre os séculos XIX e XX (BERMAN, 1986). Neste contexto, com o 
intuito de ampliar o debate sobre as decorrências promovidas por um incisivo 
crescimento econômico na metrópole moderna, esta pesquisa levou em consideração 
uma análise particular histórica-geográfica a respeito do crescimento urbano da cidade 
de Los Angeles, denominada pelo historiador norte-americano Mike Davis “como a bola 
de cristal do capitalismo futuro” (1993, p. 56). O autor, em sua obra Cidade de Quartzo: 
escavando o futuro em Los Angeles (1993), destaca as consequências ecológicas 
oriundas do desenfreado loteamento de terrenos ligadas, basicamente, às contundentes 
vendas de terras em meio aos desertos que cercam a cidade, motivadas através da 
inserção e da abrupta especulação financeira de agências residenciais nos 
subúrbios. Além disso, a obra examina a formação de uma população poliétnica urbana, 
proporcionada especialmente por intensos fluxos migratórios entre latino-americanos e 
asiáticos, evidenciando de tal maneira a intensificação da criminalidade nas periferias, 
a disputa por empregos e por áreas de habitação, além de outras tensões urbanas, 
como por exemplo a segregação socioespacial, empreendida por uma política 
urbanística de enclausuramento e de enclavização residencial, inserida 
deliberadamente no espaço público e privado da cidade. Davis, em seu diagnóstico 
(quase apocalíptico) da capital mundial do cinema, fornece-nos algumas chaves para 
compreender cenários atormentadores refletidos na metrópole moderna, tendo como 
alvo a “pós-moderna” Los Angeles, lugar que, em suas palavras, se caracterizou como 
“uma cidade sem fronteiras, que engoliu o deserto, derrubou as Josués[1] e o May 
Pole[2], e que sonhou tornar-se infinita” (idem, p. 25).  

 

Foi realizado, ainda, para fins desta pesquisa, o destaque para a concepção de uma 
cidade-espetáculo, repercutida reiteradamente por seu esplendor cosmopolita, refletida 
arquitetonicamente em seus imponentes arranha-céus, e apinhada ferozmente pela 
multidão em suas extensas avenidas, legitimando assim a cidade contemporânea como 
símbolo máximo do paradigma moderno que decorreu fundamentalmente ao longo do 
século XX. Segundo o sociólogo norte-americano Marshall Berman, a metrópole 
novayorquina, sobretudo o lugar que constitui a Times Square, região famosa pela 
exacerbada exposição de anúncios e de propagandas refletidas em outdoors 
multicoloridos, configurou-se como “o lugar que eliminava a necessidade de drogas 
porque era em si mesmo uma viagem psicodélica” (2009, p. 48). Posto isso, a leitura de 
demais fontes, no que diz respeito aos processos de interculturalidade, aos diálogos 
entre tradição e modernidade, bem como a mestiçagem de distintas culturas na América 
hispânica, vieram a acrescentar o contexto urbano na era da globalização (CANCLINI, 
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2015). Não obstante, foi observado também os procedimentos de ordem técnica, 
estética e estilística do contexto cinematográfico, uma vez provenientes da inovação 
técnica e artística ligadas ao pensamento moderno do início do século XX (AUMONT, 
2008). Ademais, o referencial teórico desta pesquisa levou em conta efetivamente as 
anotações e as indicações decorrentes tanto dos seminários, quanto dos conteúdos 
discutidos com a orientadora do presente trabalho, de modo que tais contribuições, sob 
um plano analítico e crítico, fomentaram o aprofundamento reflexivo com vistas ao 
entendimento e ao desenvolvimento no que se refere aos conceitos, considerações, 
metodologias de estudo e exames das produções cinematográficas utilizadas no 
decorrer das investigações (COSTA, 2017). Com o auxílio dos fichamentos referentes 
às respectivas obras, assim como demais dados levantados ao longo do período de 
leitura, deu-se início à observação e à análise fílmica do filme Manhattan (Woody Allen, 

1979). 

 

[1] Conhecida em inglês como Joshua Tree, a Árvore de Josué tem como nome 
científico Yucca brevifolia, típica planta encontrada exclusivamente em regiões áridas 

da Califórnia meridional, sobretudo no Deserto de Mojave. 

 

[2] Festa do Mastro, em português, trata-se de uma “Tradição medieval das Ilhas 
Britânicas na qual se celebra a chegada da primavera. Durante a festa, uma carroça 
decorada com flores traz um grupo de virgens para que dancem em torno de um poste 
igualmente decorado. Tal tradição se insere no contexto dos rituais de fertilidade”. 
(DAVIS, 1993, p. 22) 

 

Resultados e Discussões 

 

A formação do espaço urbano moderno se deu numa complexa fase de transições 
estruturais na sociedade ocidental. O intenso processo de industrialização deflagrou um 
rápido fluxo demográfico populacional do campo para a cidade na Europa a partir dos 
séculos XVIII e XIX, desencadeando desse modo na urbe moderna novas 
reconfigurações socioespaciais, refletidas basicamente na organização do trabalho, nas 
etapas de produção mercadológica, bem como no consumo de serviços e bens 
(RODRIGUES, 2019). Com efeito, o impacto deste êxodo rural provocou intensas 
transformações na espacialidade urbana, levando a administração pública de algumas 
cidades a promover renovações em seus ambientes públicos, especialmente em seu 
modelo arquitetônico e urbanístico, gerando dessa forma distintos modos de vida e de 
sociabilidade dos sujeitos em relação aos novos agentes que, significativamente, 
subjaziam dos efeitos modernizantes do espaço urbano. Durante todo o século XIX, a 
cidade de Paris se tornou, por excelência, um paradigma ligado à representação 
máxima da cidade moderna. O poeta francês Charles Baudelaire[3] retratou, sob o 
embevecido olhar do flâneur[4], o cosmopolitismo metropolitano parisiense, a geração 
de novos estilos de vida urbana, a retidão dos largos boulevards, as vitrines 
empreendidas pelas novas agências comercias, a grande multidão frenética nas ruas, 
bem como a formação de novos espaços simbólicos que entrecruzaram as noções entre 
espaço público e privado, encenados por sua vez nos agradáveis cafés das ruas na 
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capital francesa, ressignificando dessa maneira, entre os sujeitos, novos aspectos de 
sociabilidade intrínsecos ao surgimento de uma cultura urbana metropolitana. De acordo 
com Berman, “a modernização da cidade simultaneamente inspira e força a 
modernização da alma dos seus cidadãos” (1986, p. 143). A invenção do cinetoscópio[5] 
e do cinematógrafo[6] também se constituiu como resultado desta inspiração e força de 
um período empenhado numa visão evolucionista da sociedade. Inicialmente, ainda 
utilizado como aparato científico, as primeiras imagens “em movimento” revelaram a rua 
como cenário tumultuante, cotidiano urbano em fluxo, contido num intenso movimento 
projetado em imagens dinâmicas que, deliberativamente, percorreram os trilhos 
advindos da curiosidade pela invenção do novo, daquilo que era fascinantemente 
recente e inovador. 

 

“Moderno”, palavra um tanto antiga, que quer dizer “de há pouco”, foi durante toda uma 
época a senha que permitia ao atual, ao recente, ao ser qualificado de modo diferente 
de “contemporâneo”, epíteto que tem o grave inconveniente de ser o que se chama de 
um shifter, ou seja, de não designar nada de estável (como “agora”, “aqui”, “eu”). 

(AUMONT, 2008, p. 12) 

 

O cinema, no decorrer de sua evolução técnica-estilística, inscreveu profícuas narrativas 
e discursos imagéticos tendo em vista a (des)construção sistemática de ideias, 
representações, imaginários, transformações, embates e dilemas que permearam as 
distintas dimensões da vida social. Obras fílmicas, como por exemplo, A Chegada do 
Trem à Estação (Irmãos Lumière, 1895), Metrópolis (Fritz Lang, 1926), Chinatown 
(Roman Polanski, 1974) ou, até mesmo, o “pós-moderno” Ela (Spike Jonze, 2013), 
expressaram em suas respectivas conjunturas históricas um conjunto múltiplo de 
códigos metafóricos e representativos, reinventaram manifestações alegóricas e reais 
na medida em que atravessaram, intrinsecamente, contextos que dizem respeito às 
ambiguidades socioespaciais presentes na metrópole moderna. Nesta perspectiva, a 
despeito de uma intervenção segregadora em territórios públicos e privados na cidade 
de Los Angeles, Mike Davis afirma que, 

 

(...) a sintaxe neo-militar da arquitetura contemporânea insinua violência e conjura 
perigos imaginários. A semiótica do assim chamado “espaço defensável” é, em muitas 
instâncias, quase tão sutil quanto um arrogante meganha branco. Os pseudo-espaços 
públicos para consumidores ricos de nossos dias – suntuosos shoppings, centros de 
escritórios, acrópoles culturais, e assim sucessivamente – estão repletos de sinais 

invisíveis que impedem a entrada do “Outro” da subclasse. (1993, p. 207) 

 

De modo similar, Berman (1986) e Davis (1993) criticam a devastação do espaço 
público, ocasionada vigorosamente pelo impulso e expansão dos setores econômicos-
industriais do capitalismo contemporâneo. Por outro lado, os autores também 
apresentam, paradoxalmente, em suas análises acerca do espaço urbano, um olhar 
revelador no que diz respeito à monumentalização, à espetacularização e à 
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magnificência expressas particularmente nas metrópoles ultra-modernas atuais. Essas 
dinâmicas citadinas interferem substancialmente nas formas de compreender a 
paisagem urbana representada num discurso fílmico. O filme Manhattan (1979), dirigido 
por Woody Allen, ecoa expressões adversas sobre a cidade de Nova York através de 
seus signos imagéticos presentes na narrativa fílmica. Os elementos espaciais 
adquirem simbologia na medida em que a imagem (quase como uma declaração de 
amor à metrópole) contempla, em diferentes estações do ano, os edifícios, os arranha-
céus, as pontes, os parques, as vias expressas, o movimento e a mobilidade do espaço 
público. Em linhas gerais, Allen nos apresenta a metrópole de Nova York como um 
grandioso espetáculo cuja plateia é o mundo inteiro. Palco fundamental para o 
desenrolar da trama, o cenário de Manhattan constitui parte significativa no modo de 
viver entre os personagens do filme, dentre eles o roteirista de televisão Isaac Davis 
(Woody Allen), que, de forma afetuosa, introduz e revela no início do filme em voice-off, 
o trecho inicial do seu novo livro cujo personagem principal idolatrava e romantizava 
desmesuradamente a cidade de Nova York, uma vez que ele “era excessivamente 
romântico com relação a Manhattan”. Entretanto, abandonado pela sua ex-esposa Jill 
(Meryl Streep), que o trocou por outra mulher, Isaac vive um opaco relacionamento com 
Tracy, jovem adolescente de 17 anos que sonha em estudar fora do país. Diante disso, 
o escritor conhece e envolve-se amorosamente por outra mulher, a jornalista Mary 
(Diane Keaton), amante do seu melhor amigo, o professor universitário Yale Pollack 
(Michael Murphy). É nesse contexto que a cidade se projeta e envolve as relações 
intrapessoais; nessa obra gravada em preto e branco, na qual sua paisagem urbana 
concede-nos um ponto de vista peculiar acerca da metrópole contemporânea.  

 

Faz-se necessário ressaltar que a realidade retratada no filme, enquanto aporte 
narrativo e imagético, se estabelece, paradoxalmente ou não, a partir de um recorte 
específico do cineasta com vistas à própria realidade, de modo que tais articulações 
agenciam uma série de interpretações acerca do espaço urbano representado. Segundo 
Costa (p. 37, 2011), “Não é a cidade em si, mas o olhar (do cineasta, da câmera, por 
exemplo, e a nossa percepção da imagem)” que propicia regimes de visibilidades e de 
interpretações imagéticas. Assim, é por meio de uma perspectiva visualmente 
encantadora que Allen, amante declarado da Big Apple[7], elabora uma concepção 
particular de espaço urbano. Nesse sentido, a construção cinemática da paisagem da 
cidade de Nova York surge através de panorâmicas memoráveis das principais locações 
e símbolos da cidade, como por exemplo os letreiros reluzentes da Broadway e da 
Times Square; as pontes do Brooklyn e da Queensboro Bridge; as avenidas apinhadas 
de transeuntes e automóveis; o Central Park e o Park Avenue; o edifício Empire State 
Building; assim como outros arranha-céus, estacionamentos, estabelecimentos 
comerciais e, inclusive, o Yankee Stadium, casa da equipe de baseball dos New York 
Yankees. Os locais descritos no filme abrangem a caracterização de uma metrópole 
monumental que, apesar da imponência arquitetônica, não cessa sua ambiência 
romântica, viabilizando sensivelmente a produção de novas experiências no que 
compreende aos regimes de visibilidade e interpretação deste espaço urbano que, por 
um lado, operam entre um viés realista e, por outro, um viés ficcional. 

 

A experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras geográficas e raciais, 
de classe e nacionalidade, de religião e ideologia: nesse sentido, pode-se dizer que a 
modernidade une a espécie humana. Porém, é uma unidade paradoxal, uma unidade 
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de desunidade: ela nos despeja a todos num turbilhão de permanente desintegração e 
mudança, de luta e contradição, de ambiguidade e angústia. Ser moderno é fazer parte 
de um universo no qual, como disse Marx, “tudo o que é sólido desmancha no ar. 
(BERMAN, 1986, p. 15) 

 

De modo distinto, a nostalgia citadina evidenciada nesta obra também compele, embora 
raramente, para uma vertente denunciativa em correlação com os efeitos compressores 
no que diz respeito às vertiginosas mudanças do espaço público urbano moderno na 
contemporaneidade. Em uma peculiar cena do filme, enquanto caminham pelas ruas da 
cidade, Isaac e Mary comentam acerca da demolição de um antigo edifício. 

 

ISAAC: Look at that. That building is almost completely torn down. 

MARY: Well, can't they have those things declared landmarks? 

ISAAC: Yeah, I once… I once tried to block demolition. You know, getting some people 
to lie down in front of a building... and some policeman stepped on my hand. The city's 
really changing.[8] 

(MANHATTAN, Woody Allen, 1979) 

 

Observa-se aqui um olhar atento por parte da personagem Isaac no que se refere às 
modificações em operação no espaço urbano. Nesta passagem do filme, apesar da 
tentativa frívola contra a demolição de um edifício, como descrito pelo personagem, 
Isaac sugere denunciar a decadência da memória arquitetônica da metrópole utilizando-
se de seu espírito nostálgico acerca do ambiente que o cerca, embora assuma as 
inevitáveis transformações que se sucedem na paisagem urbana. Para Berman, “Viver 
em Nova York sempre dá às pessoas uma chance de ver em close-up como o 
capitalismo destrói as coisas mais maravilhosas que cria” (2009, p. 305). 

 

[3] (1821-1867) Poeta e teórico das artes, considerado um dos inauguradores da poesia 

moderna. 

 

[4] Termo francês cujo significado atrela-se à ideia de “caminhante”, “vagueante”, 
“observador”. 
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[5] Aparelho de visualização interna de imagens em movimento desenvolvido por 
William Kennedy Laurie Dickson em colaboração com o empresário Thomas Edison, no 
ano de 1891. 

 

[6] Instrumento a manivela que permitia a captação, a revelação e a projeção de 
imagens em movimento. Sua primeira exibição ao público foi realizada pela primeira vez 
no ano de 1895. 

 

[7] Surgida a partir de críticas relacionadas aos desproporcionais repasses de recursos 
públicos a cidade, a expressão também se referia as antigas premiações de corridas de 
cavalos nos anos de 1920. Esquecida nas décadas seguintes, a alcunha só voltou a 
ganhar popularidade após uma maciça campanha turística promovida pela 
administração pública local na década de 1970, constituindo-se hoje como um dos 
principais apelidos da cidade de Nova York. 

 

[8] “Isaac: Veja. Aquele prédio está quase todo destruído. Mary: Bem, eles não podem 
declará-los como patrimônios históricos? Isaac: Uma vez eu tentei impedir uma 
demolição fazendo as pessoas deitarem na frente do prédio. Alguns policiais pisaram 
na minha mão. A cidade está mesmo mudando”. (Tradução nossa) 

 

Conclusão 

 

A paisagem urbana, como construção histórica-social, apresenta-se como objeto 
constante de interesse para filmes contemporâneos. Por sua vez, a cidade, e seus 
parâmetros de representação, pode se constituir decisivamente no processo de 
produção fílmica, nos modos de abordagem temática dos cineastas e, 
consequentemente, na forma de olhar, experienciar, interpretar e de produzir 
concepções sobre a paisagem urbana. O filme Manhattan pode ser analisado como um 
“texto” geográfico, uma alegoria arquitetônica concebida por imagens que evocam um 
discurso sobre as espacialidades de ordem pública e privada, visto que o filme incorpora 
a metáfora de uma realidade concreta. Nesse sentido, por meio da reflexão sobre os 
temas discutidos neste trabalho, percebe-se as viabilidades de leitura imagética 
proporcionadas pela análise de uma cidade cinemática, assim como os diálogos perante 
os discursos presentes no contexto urbano moderno. Abordar as categorias que 
elaboram a imagem fílmica como produção de sentido, bem como os componentes 
concretos e simbólicos caracterizantes do espaço urbano, por meio de suas edificações, 
paisagens, localidades, etc., torna-se fundamental no que diz respeito à análise de 
múltiplas vertentes de significação, tendo em vista os elementos alegóricos como 
identidades, valores, memórias e demais sensibilidades socioespaciais; não apenas na 
cidade de Nova York, como também nas demais metrópoles contemporâneas. O enredo 
narrativo e imagético de Manhattan manifesta-se como um poema visual que diz 
bastante acerca do lugar homônimo do título do filme. 
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Anexos 

 

 

FIGURA 1: Manhattan em letreiro. 

 

 

FIGURA 2: Ponte Queensboro Bridge, uma metáfora urbana como indutora para novas 
paixões. 
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FIGURA 3: Um Banho de Luz em Times Square 

 

 

FIGURA 4: O espetáculo do amanhecer reverbera sobre o palco da metrópole. 
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TÍTULO: Fiscalização e punição camarária na Capitania do Rio Grande (1707-1730) 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo analisar comparativamente e de forma detalhada as 
posturas camarárias identificando as mudanças que ocorreram ao longo do tempo, 
como também se houve alterações nessas após o fim da chamada “Guerra dos 
Bárbaros”, no espaço da capitania do Rio Grande, no período de 1707 a 1729. Levando 
em consideração que o Senado da Câmara de Natal era a única municipalidade na 
capitania até o ano de 1759, os camarários da cidade do Natal eram responsáveis por 
gerenciar toda a capitania. Pretende-se também identificar o perfil dos infratores e 
identificar se as multas estavam de acordo com os Editais de posturas. As fontes 
utilizadas são as cartas de Sesmarias e os registros paroquiais, Termos de Vereação 
do Senado da Câmara de Natal, Livro de Cartas e Provisões do Senado da Câmara 
(onde está os Editais de Postura) e a principal fonte utilizada para essa pesquisa é o 
Livro de Correições do Senado a Câmara de Natal. A metodologia utilizada nessa 
pesquisa é a tabulação das fontes, análise quantitativa e qualitativa das correições e 
dos infratores, como também o cruzamento de fontes, como os registros paroquias, os 
Termos de Vereação, Livros de Cartas e Provisões e sesmarias. 
 

Palavras-chave: Fiscalização. Correição. Capitania do Rio Grande. 

TITLE: Fiscalisation and punishment chmbermaid at Captaincy of Rio Grande (1707-

1729) 

Abstract 

The objective of this work is to analyze comparatively and in a detailed way the postures 
of the chamber identifying the changes occurred during the period, as well as if there 
were changes in these after the end of the call "Bárbara War", in the space of the 
captaincy of Rio Grande, in the period of 1707 to 1729. Taking into account that the 
Senate of the Chamber of Natal was the only municipality of the captaincy until the year 
1759, the camarários of the city of Natal were responsible for the management of the 
whole captaincy. It is also intended to identify the profile of the offenders and to identify 
if the fines are in accordance with the edicts postures. The sources used are Sesmarias 
letters and parish registers, Natal Chamber Senate Voting Terms, the Book of Letters 
and Provisions of the Chamber of the Senate, and the main source used for this research 
is the Senate Corrections Book for the Chamber of the Natal. The methodology used in 
this research is the source tabulation, quantitative and qualitative analysis of corrections 
and of the offenders, as well as the cross-referencing of sources such as parochial 
records, Vereaction Terms, Book of Letters and Provisions and sesmarias. 
 
Keywords: Fiscalition. Correction. Captaincy of Rio Grande. 

Introdução 
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Após a expulsão dos holandeses em 1654, a Coroa portuguesa passou a incentivar 
cada vez mais a expansão da colonização rumo ao “sertão”, esse entendido como o 
espaço do vim a ser podendo ou não ser convertido em território (FONSECA, 2011). 
Todavia, essa tentativa de expandir para um território já habitado por diversas tribos 
indígenas, fez com que houvesse a maior resistência indígena da época a chamada 
“Guerra dos Bárbaros”. Esses conflitos ocorrem especificamente na região do litoral do 
nordeste nos meados do século XVII e início do século XVIII, um dos principais objetivos 
da Coroa com o “sertão” era a expansão pecuária (PIRES, 1990; PUNTONI, 2002). Na 
capitania do Rio Grande, o palco de principal conflito foi na Ribeira do Açu, mas diversas 
outras regiões da capitania foram atingidas de alguma forma, como mostra as pesquisas 
de Tyego F. da Silva e Júlio C. V. Alencar. O recorte espacial desse trabalho é a 
Capitania do Rio Grande, e o recorte temporal que começa em 1707 devido à limitação 
de fontes e vai até 1729, o qual vai desde dos meados da chamada “Guerra dos 
Bárbaros”, até cerca de 6 anos após o fim dessa, pois segundo Pires (1990), o último 
registro dos levantes indígenas foi em 1720. Já Alencar (2017), afirma que a situação 
na capitania do Rio Grande ainda não estava totalmente controlada em 1725. Os 
objetivos deste trabalho são os seguintes: analisar comparativamente e de forma 
detalhada os Editais de posturas camarárias identificando as mudanças que ocorreram 
ao longo do tempo, como também se houve alterações nessas após o fim da chamada 
“Guerra dos Bárbaros”; identificar o perfil dos infratores; identificar se as multas estavam 
de acordo com os Editais de posturas. Em relação à câmara, essa tinha suas obrigações 
definidas pelo Código Filipino. A câmara tinha que legislar, por meio dos editais de 
postura (o qual também era um meio de normatização, feito pelo poder local), fiscalizar 
por meio das correições e fazer cumprir as ordens reais. Isso era feito por meio dos 
bandos, posturas e acórdãos, os quais eram executados pelos camarários. Esses 
editais de posturas eram feitos anualmente pelos camarários, e eram descritas algumas 
normas que seriam fundamentais para a “garantia do bem comum”, como por exemplo: 
ter licença para pescar e realizar essa atividade com rede apropriada; entre outras 
normas (BARBOSA, 2015). Para fiscalizar se as posturas eram cumpridas, eram feitas 
as correições duas vezes ao ano. Essas podem ser entendidas, como um rito relevante 
à vigilância do comércio, como também correr os lugares e caminhos buscando-se 
“corrigir, censura, repreender e punir” (DIAS, 2011). Para fazer as correições eram 
nomeados os almotacés (PEREIRA, 2011). De acordo com Barbosa, cerca de 27% das 
discussões da câmara era sobre esses, e as maiores ocorrências da discussão desse 
assunto eram nos meses de janeiro e abril. O cargo de almotacé era bastante atrativo, 
principalmente nas épocas de secas. Uma especificidade do Rio Grande era que o 
“mandato” desse cargo durava dois meses, enquanto nas outras usualmente era apenas 
um mês. Um dos motivos desse tempo curto seria para evitar que o almotacé se 
corrompesse e prejudicasse o bem comum (BARBOSA, 2015). Com relação à 
fiscalização e punição camarária, há uma lacuna historiográfica. Nessa perspectiva, 
busca-se entender a fiscalização local, que inclui os editais de postura, há elementos 
específicos da Capitania do Rio Grande e de suas necessidades e pretensões, e 
entendendo os moradores desta localidade também como sujeitos históricos. Esse 
trabalho visa contribuir para a historiografia do Rio Grande, no tocante à história fiscal, 
como também preenchendo a lacuna sobre a dinâmica punitiva da câmara. Além disso, 
demostrar que a visão que se teve por muitos anos de uma colônia desorganizada não 
procede, pois mesmo com as dificuldades do período colonial a câmara fazia normas 
anuais e fiscalizações regulares para garantir que seus editais estivessem sendo 
cumpridos. 
 
Metodologia 
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As fontes que foram analisadas neste trabalho foram: Livro de Termos de Correição da 
Câmara da Cidade de Natal; Livros de Provisão da Câmara, onde estão os Editais de 
Posturas; o Catálogo dos Termos de Vereação do Senado da Câmara; as cartas de 
Sesmarias e os registros paroquias. Os dois primeiros conjuntos documentais, fazem 
parte do acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN), e 
que foram transcritas e publicadas pelo Laboratório de Experimentação em História 
Social (Lesh), coordenado pela Professora Carmen Alveal. Já o Catálogo dos Termos 
de Vereação está disponível no repositório da UFRN, o qual foi organizado pela 
professora Fátima Martins Lopes. Já as cartas de Sesmarias foram consultas por meio 
da Plataforma SILB, e os registro paroquias foram consultados a partir de fotos tiradas 
do acervo da cúria por membros do Lehs. Por meio da análise dos Editais de Postura é 
possível identificar quais as normas estabelecidas pela câmara para cada ano, como 
também o que era considerado infração e o valor de cada uma das multas. Já nos 
Termos de Vereação do Senado da Câmara é possível identificar quem eram as 
pessoas que ocupavam cargos na câmara e quais cargos eram esses. Além disso, faz-
se necessário o Livro das Correições, o qual é essencial para essa pesquisa, pois 
informa quem descumpriu as posturas, o valor que o indivíduo foi condenado, e às vezes 
a localidade. Já as sesmarias ajudam a identificar quem tinha posse de terra, como 
também se tinham cabedal ou não, contribuindo para a formação do perfil dos infratores. 
Outra fonte utilizada são os registros paroquiais, os quais tornam possível na maioria 
das vezes saber onde essas pessoas se batizaram, se eram casadas, se tinham 
escravos, desse modo contribuindo tanto para a formação do perfil dos transgressores 
como também saber se tinham relações entre si. Um dos meios que se pretende usar 
para saber quais as posturas mais quebradas (expressão que aparece nos documentos 
da época) e as regiões é por meio de uma análise quantitativa. De acordo com José D’ 
Assunção Barros, a História Quantitativa “(...) pretende observar da realidade está 
atravessado pela noção de ‘número’, ‘quantidade’, valores a serem medidos” (BARROS, 
2012, p. 207), para isso utiliza de técnicas como a estatística, gráficos, curvas de 
variações, dentre outros. As fontes seriais são geralmente utilizadas para esse tipo de 
“análise”, pois tratam de documentos do mesmo período, que permitem fazer 
levantamentos sobre especificidades, mas também permite se fazer um panorama geral 
(BARROS, 2012, p. 207). Porém, esses dados não podem ser vistos de modo absoluto 
(documentos podem ter sido perdidos ou ocultados propositalmente, sendo assim o 
“silêncio” também é um dado), pois pode haver variantes de acordo com o contexto, 
uma vez que a questão social e econômica pode se influenciar. Um ponto da análise de 
Labrousse, que não deve ser desvalorizado é a importância de se construir hipóteses 
após os levantamentos quantitativos (FLORENTINO, Manolo; FRAGOSO, João, 1997). 
Também pretende-se fazer uso de um estudo prosopográfico, para ajudar a entender o 
perfil dos infratores. Dessa forma, essa pesquisa analisará as normas (editais de 
postura) feitas pela câmara de Natal de 1707 a 1729, identificando as mudanças nesses 
editais, e com a análise das fontes apresentadas será possível traçar o perfil dos 
infratores, e por meio na análise quantitativa. Além disso, pretende-se analisar e 
comparar as correições e com os editais, para que se possa entender os meios que a 
câmara usava para que todas as multas fossem pagas. Desse modo, compreendendo 
a fiscalização e a dinâmica punitiva aplicada pela câmara, esse trabalho contribuirá para 
preencher uma lacuna historiográfica, como também trará contribuições para a História 
Colonial do Rio Grande do Norte e do Brasil no período colonial. 
 
Resultados e Discussões 

 
Tendo em vista, que a chamada “Guerra dos Bárbaros”, diversos conflitos que não 
estariam necessariamente ligados (PUNTONI, 2002) o recorte de análise dos editais foi 
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de 1709 á 1729, objetivando perceber as mudanças que os editais de posturas podem 
ter passado por causa dessa guerra. Os principais itens analisados levando em conta a 
recorrência das infrações foram; afilar medidas, tirar licença para vende; tirar licença 
para tirar peixe da capitania; vender o peixe acima do edital; vender farinha de acordo 
com o edital. De acordo com Barbosa, que analisou as posturas de 1709 á 1759, os 
camarários tentaram manter as deliberações anteriores, apenas alterando o preço de 
alguns produtos e penas. Este afirma que somente a partir de 1727 a pena seria 
unificada para todas as infrações, a pena seria de 4 mil réis e 2 mês de cadeia, se a 
pessoa fosse índio 3 (BARBOSA, 2107). No quadro 1- Análise de mudanças de alguns 
itens dos editais de postura (1709-1729), a diminuição ou aumento do valor pode indicar 
a gravidade da infração. Sobre afilar as medidas, o valor da multa era de 6 mil réis em 
1709, valor que se manteve até 1722, já em 1724 e 1725 o valor para quem 
descumprisse essa postura passou a ser 4 mil réis, nos anos seguintes aparece 
seguindo a unificação das penas. No que se refere á licença para vender essa se 
manteve em 6 mil réis em todos os editais que apareceu 1709 á 1717 e 1720, e 
obedecendo em 1727 a unificação das penalidades. Ademais, a pena para quem tirasse 
peixe sem licença e a pena de vender o peixe acima do valor estipulado pela câmara, é 
possível perceber uma oscilação entre suas penalidade. Ambas penalidades no ano de 
1709 seria 6 mil réis e um mês de cadeia, porém quem fosse pego tirando o peixe da 
capitania sem licença também perderia a carga. Em 1710, não aparece no edital as 
duas infrações. Em 1711, a pena para quem descumprisse o edital de ter licença para 
retirar o peixe da capitania era 6 mil réis, no ano seguinte acresce a essa pena ter o 
peixe tomado, em 1713 desaparece a pena em réis e fica somente perde o produto, em 
1715 tem uma inversão, pois o produto não mais sendo tomado, tendo somente que 
pagar o valor de 6 mil réis. Em 1716, volta a pena de pagar 6 mil réis e ter a carga 
tomada por perdida, no ano seguinte a uma multa em dinheiro e mais 30 dias de cadeia, 
aparentemente aumento de preocupação, que se mantém no ano de 1719 até 1725, 
aumentando a ter o produto tomado. Enquanto essa infração parecer haver um aumento 
de punição, inversamente acontece com a pena de vender o peixe acima do edital, quem 
em 1711, 1713 e 1722 aparece com um valor em dinheiro variando entre 4 á 6 mil réis, 
mas que está penalidade some dos editais a partir de 1723. Em relação a vender a 
farinha de acordo com o edital, essa obrigação aparece 5 vezes, sendo que 3 (1709, 
1711 á 1713) delas a pena foi 6 mil réis, e na última vez que essa aparece já no final do 
período em 1720, a pena ficou reduzia a 4 mil reis e ter o produto tomado por perdido. 
Dessa forma, é possível percebe que próximo do fim da chamada “Guerra dos 
Bárbaros”, a maioria das penalidades diminuem, como afilar as medidas, vender o peixe 
e farinha de acordo com o edital. Já as penalidades de tirar peixe sem licença aumenta 
o valor, possivelmente uma preocupação de alimentos suficientes nesse período onde 
a crise de abastecimento era real, essa preocupação também era presente em outras 
capitanias. Segundo Menezes, no ano de 1724 houve uma grande seca na Capitania 
da Paraíba, e a fome e as especulações sobre farinha foram recorrente (MENEZES, 
2012). Outra capitania que também tinha preocupação explicita do medo do 
desabastecimento era Minas Gerais, de acordo com Flávio Marcus da Silva, o discurso 
das autoridades mineiras do século XVIII é eu as pessoas que extraíssem mantimentos 
para fora sem autorização estariam cometendo um crime contra a ordem pública. Uma 
vez que a crise de abastecimento era uma realidade, e o medo de insurreições por esse 
motivo fazia com que as autoridades tivessem medidas efetivas no que se refere ao 
comércio (Silva, 2002). Ademais alguns das infrações que tiveram o valor diminuído 
passaram a “tomar” por perdido o produto, indicando a importância desses alimentos 
para o sustento da própria câmara, também como uma forma de incentivar denuncias. 
A câmara se utilizava de uma pedagogia denunciativa, como forma de incentivar a 
colaboração de outras pessoas para a implementação das posturas camarárias. De 
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forma que quem denuncia-se poderia ser beneficiado com uma parte do material 
apreendido (BARBOSA, 2017). Perfil dos infratores Tendo em vista a constituição do 
perfil dos infratores da capitania do Rio Grande, foram consultados: os Livros de 
correições; cartas de sesmaria; o Catálogo dos Termos de Vereação. Com base nesse 
levantamento fez-se o quadro 2- Informações dos infratores da Capitania do Rio Grande 
(1707-1718), com o universo total de 37 pessoas. Com a análise dos dados desse 
quadro, foi possível inferir que o descumprimento dos editais de posturas eram 
praticados por diversas camadas sociais, pois quase um terço dos infratores 
identificados possuíam terras, e/ou tinham patentes militares, outros viviam de suas 
“redes”, outros viviam de sua agência ou de seu ofício, além de alguns que eram 
camarários (o que mostra que esses também tinham um papel ativo no comércio e no 
abastecimento da capitania). Todavia o que chama mais atenção é a presença de 
camarários desrespeitando os editais, o qual o universo estudado de 37 infratores, 9 
deles ocuparam cargos na câmara, isso quer disser que eram “homens bons”, que 
tinham conhecimento pleno dos editais de posturas. Uma vez que era uma das 
obrigações camarárias a criação anual desses editais (BARBOSA, 2017). Apesar de as 
infrações não terem sido cometidas no ano que essas pessoas estavam ocupando os 
cargos camarários, mas na maioria das vezes posteriormente, e essas pessoas já 
conheciam os editais previamente. Ademais, sobre as duas vendas e uma tenda, 
Barbosa afirma a presença de escravos trabalhando em vendas de mantimentos no 
povoamento de Goianinha e demonstra a dinamicidade que essa localidade tinha 
naquele período (BARBOSA, 2017). Além dessas duas vendas, ainda foi possível 
identificar uma tenda vendendo mantimentos na mesma localidade, porém nessa não 
se pode afirmar a presença da mão de obra escrava. De modo geral, os infratores eram 
moradores de diferentes regiões da capitania do Rio Grande, sendo somente dois de 
outras capitanias, um da Paraíba e o outro cujo local de origem não se sabe, pois apenas 
identificado como “passante”. E todos os outros moradores da Capitania do Rio Grande 
e de condição jurídica livre e um forro. Apesar de oito infrações terem sido cometidas 
por escravos, o responsável por pagar as multas foram seus senhores, pois 
possivelmente era o senhor o responsável pelo preço correto, pela licença e por afilar 
as medidas. O tipo de alimento que mais é citado nas correições foi o peixe e a farinha. 
Com esses dados foi possível construir o perfil de alguns dos infratores, e, como forma 
de exemplificar a diversidade desses perfis serão usados o coronel Estevão de Bezerril, 
crioulo forro Lourenço Dias (ambos casos citados por Barbosa em sua dissertação) e 
Apolinário Pereira. Sobre Bezerril, ele tinha a condição jurídica livre, sua idade seria 70 
anos mais ou menos no ano de 1708, era morador na Ribeira de Goianinha, era casado, 
e sabe-se que ele tinha uma filha chamada Ignês, foi madrinha em Goianinha, e ao invés 
de seu sobrenome é citado o nome de seu pai Estevão de Bezerril, mostrando a 
importância dele (ASSENTO DE BATISMO, Freguesia de Nossa Senhora da 
Apresentação-1688-1710). Segundo Thiago Dias, o batismo criaria uma ligação entre o 
batizado e padrinho que iriam até o quarto grau, também seria um modo de criar redes 
com pessoas de diferentes camadas sociais. (PAULA). Em relação ao status, de acordo 
com a carta de sesmaria de 11 de julho de 1706 (RN0064) Estevão possuía cabedal e 
que ele morava há 16 anos na Ribeira de Goianinha, e na carta requeria título de terra, 
pois afirmava ter comprado as terras a Luís do Vale Ferreira. Além dessa sesmaria, 
Bezerril tinha pedido junto com José Barbosa Leal uma sesmaria (RN 0046), na Ribeira 
de Piranhas, utilizando-se da justificativa de que não tinham terras e que haviam lutado 
contra índios. Pode-se perceber que a alegação de não ter terras foi desmentida pela 
justificativa da segunda sesmaria. Em relação às patentes militares que Bezerril ocupou, 
identificou-se duas: em 1679, ele tinha sido nomeado capitão de ordenanças de 
Pernambuco, e, a partir de 1706, como coronel, alegou ser sua ocupação. Ademais, 
Estevão também ocupou o cargo de juiz ordinário (esse cargo era de presidente da 
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câmara, geralmente membro da elite local, eleito pelos por meio da eleição de pelouro.- 
FRAGOSO, BICALHO, GOUVEIA 2001; NOGUEIRA, 2017), por duas vezes, sendo a 
primeira em 1692 e a segunda em 1711, um ano antes de infringir a postura, pois 
consentiu que seu escravo vendesse farinha por um preço maior do que o estabelecido 
pela câmara, além de não ter os pesos nem medidas afilados. Dessa forma, pessoas 
de alto status, que ocuparam cargos camarários, e que chegaram a fazer parte da 
elaboração dos editais de posturas, também as infringiram. Em relação ao perfil de 
Lourenço Dias, crioulo, segundo Paiva, uma das fórmulas utilizadas nas documentações 
do século XV era “nome+ qualidade + condição”(PAIVA, 2015), o qual tinha a condição 
jurídica de forro e sua ocupação era de pescador (CORREIÇÃO 1707; BARBOSA, 
2017). Ele cometeu infrações em 1709 e 1716, a primeira na região do Guaraíras, por 
vender peixe para fora da capitania sem licença, alegando que os seus circunvizinhos 
não queriam comprar peixe a ele e porque não tinha como ir até a cidade pedir licença, 
pela justificativa de ser pobre teve a pena diminuída como foi citado acima. Em 1716, 
foi condenado novamente, mas a infração cometida foi ter vendido o peixe acima da 
taxa estabelecida pelo edital. O terceiro perfil, é Apolinário Pereira, que em 1707 tinha 
cerca de 25 anos de idade, homem casado com Antônia da Fonseca, ambos naturais 
da Vila dos Santos Cosme e Damião da Vila do Iguarasu. Em 1691, Apolinário Pereira 
pede uma sesmaria na Capitania de Pernambuco com mais 7 pessoas (SILB PE 007). 
No ano da correição em qual foi multado em 1709, consta ser morador na Ribeira de 
Mipibu, mas anos depois no registro de casamento de sua filha Luiza com Simão 
Rodrigues de Sá, Apolinário já aparece como morador da Freguesia de Nossa Senhora 
da Apresentação. Na correição de 1709 Pereira foi condenado por vender farinha por 
medidas de cuias, as quais eram proibidas pelo edital, mas por haver uma alegação de 
ser muito pobre foi condenado apenas a 2 mil réis. Esse perfil é bastante singular no 
tocante da mobilidade dos espaços percorridos por esse ao longo da vida, e que talvez 
tenham visto na Capitania do Rio Grande um meio de subsistência para mudar de 
localidade, tendo em vista que passou a cultivar e vender farinha. Portanto, as infrações 
aos editais de posturas ocorriam em diferentes regiões da capital e o perfil dos infratores 
podia variar desde ex-camarários, comerciantes, pescadores e militares a pessoas com 
cabedal ou não, livres ou forros, os quais de uma maneira ou de outra participavam do 
comércio e o do abastecimento na capitania. Multas condiziam com os editais? Com o 
levantamento das correições de 1707 á 1725. As correições de 1707 á 1717 estão 
praticamente inteiras, já a de 1718 somente é possível saber do caso de Domingos da 
Silveira devido o agravo do processo que ele abriu no ano de 1719. Os anos de 1720, 
1721, 1722 e 1724 não se tem registro documental possivelmente foi perdido com o 
tempo. Os dois casos de condenação um em 1723 e um em 1725 somente foi possível 
ser identificado graças ao Catálogo dos termos de vereação e a dissertação de Barbosa 
(2017), a qual cita esses dois casos. Foi possível identificar 53 condenações, como 
mostra o gráfico 1-Número de condenações nas correições (1707-1725). Nesse gráfico 
é possível ver a variação das condenações nas infrações principalmente no que se 
refere de 1707 à 1717, infelizmente não se tem documentação das correições de 1708. 
A média dessas infrações ao longo de 10 anos é cerca de 4,9 infrações anuais. Um 
ponto interessante, é que por dois anos não houve nenhuma condenação em 1710 e 
1714. Ademais, em 1716, não se registrou infração nas ribeiras do Potengi, Ceara-
mirim, Aldeia Vela nem em Natal, mas foi o ano que mais houve pessoas multas ao todo 
18 pessoas foram “pegas em infrações”. Em 1717, somente na Ribeira de Goianinha se 
registrou infrações contra os editais camarários. As correições foram registradas, em 7 
localidades diferentes, como forma de identificar onde houve o maior índice de infrações 
foi feito o gráfico 2- Número de infrações registradas na capitania do Rio Grande (1707-
1725). O número expressivo de vezes que Goianinha aparece nas correições, demostra 
a dinamicidade econômica local. Segundo Aldinízia de Medeiros Souza, Goianinha se 
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sobressaia como uma das maiores povoações, isso quer dizer que era mais 
desenvolvida economicamente e socialmente, em relação a outras regiões, como 
mostra Souza ao afirma que na Freguesia de Goianinha havia onze engenhocas e três 
engenhos reais (SOUZA, 2013). Em relação das multas estarem condizentes com os 
editais, foi possível fazer a comparação com os anos de 1711 à 1713,1715 à 1717 e 
1725, no total 42 condenações nesse período. Desse total, 11 multas não estavam de 
acordo com o edital, três em 1711, as três (Cipriano Lopes Pimentel, Manuel Rodrigues 
da Silveira e João Gonçalves de Ataíde) pessoas que tiveram uma pena mais branda 
eram moradores da Ribeira de Goianinha e as três infrações foram sobre vender o peixe 
acima do edital que teria como pena 6 mil réis e um mês de cadeia, mas nem nenhum 
deles foi condenado a prisão. E um deles ainda por vender o peixe para fora, e apesar 
desse ser “pego em infração” em dois quistos do edital somente foi condenado em uma 
pena. Talvez essa pena tenha sido mais branda pela importância de Goianinha no 
abastecimento da capitania, e punir esses agentes comerciais poderia trazer futuros 
transtornos. Outra hipótese é que dois dessas pessoas tinham ligação com a câmara e 
talvez tenham influenciado para não serem punidos com tal pena. Em 1712, novamente 
João Gonçalves de Ataíde e dessa vez com o seu genro Gaspar Luís Gomes, são 
multados por infringir os editais camarários de venderem peixe para a Capitania da 
Paraíba sem licença. A multa prevista para ambos seria 6 mil réis, mas eles foram 
condenados a pagar 4 mil réis, posteriormente, Ataíde novamente vai ser condenado a 
pagar multa por infringir o edital, em 1716 por pesar com peso de pedra e teve a pena 
diminuída de 6 mil réis para mil réis, por ser muito pobre. Essa alegação de pobreza 
aparece na correição de 1709, em que tinha sido multado por vender o peixe acima da 
taxa permitida, sua pena ficou em 10 tostões “por ser muito pobre”, por no edital desse 
ano não ter sobrevivido não se sabe o quanto de sua pena foi diminuída. Todavia essa 
alegação foi bastante comum no ano de 1716, pois outras 6 pessoas também tiveram 
suas penas diminuídas por serem considerados ou terem alegado ser muito pobres. 
Outro caso peculiar é que no mesmo ano uma pessoa teve apena mantida por ter bens, 
que foi o Sargento-mor Domingos Dias da Penha, e o capitão Cipriano Lopes Pimentel 
que era para ser multado em 4 mil réis por vender o peixe acima do edital, mas que por 
“não ter emenda”, pois ele já havia infringido os editais mais de 3 vezes, sua pena foi de 
6 mil réis, ou seja, um acréscimo de 2 mil réis. Dessa forma, ao levar em conta o número 
de infrações cometidas na região de Goianinha essa parece ter tido um comércio bem 
dinâmico. As correições camarárias geralmente multavam seguindo os editais de 
posturas, ora parecem se sensibilizar com a situação dos moradores e diminuem suas 
penas para que eles consigam pagar, ou pode ser uma preocupação em manter esses 
agentes do abastecimento ativos, visando o momento conturbado da chamada “Guerra 
dos Bárbaros”, e próprio comércio entre a Paraíba com o pescado, e o gado para 
Pernambuco, como mostra nas correições. 
 

Conclusão 

 
A fiscalização camarária continuou no período da chamada “Guerra dos Bárbaros”, e a 
preocupação da câmara em relação ao abastecimento pode ser notada a medida que 
algumas infrações antes de 1727(ano que as penas passam a ser unificadas), tiveram 
como pena perda do produto. Apesar da câmara incluir em suas penalidades a prisão, 
os infratores analisados não foram condenados nas correições a cumprir tal pena. 
Possivelmente o medo que essas possíveis prisões fossem feitas poderia intervir no 
comércio. Tendo em vista que esses “agentes do comércio” na maioria dos casos eram 
moradores da própria capitania. Compreendendo tais elementos elevando em conta a 
unificação no fim da década de 1720, pode-se inferir que durante o período de maior 
conflito a câmara municipal evitou medidas punitivas que interferissem em suas 
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atividades. Por outro lado, as penas a partir de 1727 parecem mais rígidas, pois além 
da pena de 4 mil réis, o infrator passaria a ter que ficar dois meses presos, e essa pena 
se agravaria para três mês se esse fosse indígena. Além de perceber a fiscalidade 
camarária, é possível por meio dessas fontes compreender a importância do 
abastecimento da capitania, quais os alimentos bases, o comércio local e até mesmo a 
dinamicidade da economia a capitania do Rio Grande nas primeiras décadas do século 
XVIII. 
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Anexos 

 

 

QUADRO 1: Análise de mudanças de alguns itens dos editais de postura (1709-1729) 
[em réis]- parte 1 
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QUADRO 1: Análise de mudanças de alguns itens dos editais de postura (1709-1729) 
[em réis]- parte 2 
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QUADRO 1: Análise de mudanças de alguns itens dos editais de postura (1709-1729) 
[em réis]- parte 3 
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QUADRO 1: Análise de mudanças de alguns itens dos editais de postura (1709-1729) 
[em réis]- parte 4 
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QUADRO 2: Informações dos infratores da Capitania do Rio Grande (1707-1718) 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 112 

 

 

 

GRÁFICO 1: Número de condenações nas correições (1707-1725) 
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GRÁFICO 2: Número de infrações registradas na capitania do Rio Grande (1707-1725) 
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TÍTULO: Estudos em imagem expandida 

Resumo 

 

A pesquisa “Estudos em imagem expandida” faz parte do projeto de pesquisa “Imagem 
e espaço: aproximações e intersecções entre as artes visuais e o cinema experimental”, 
coordenado pela Profa. Dra. Regina Helena Pereira Johas, vinculada ao Grupo de 
Pesquisa Matizes, do DEART, certificado pela UFRN junto ao CNPq. Está adequada à 
linha de pesquisa “Poéticas Contemporâneas” do Grupo de Pesquisa Matizes, e visa, 
por metodologia multifacetada, enfocar as relações da imagem em movimento como 
território comum às artes visuais e ao cinema e investigar experiências cinemáticas fora 
das salas de cinema, aproximando-as do espaço público e das instituições culturais, 
levando em conta os aportes dessas áreas distintas ao modo multidisciplinar. 

 

Nosso escopo, nessa etapa da pesquisa, foi investigar a superfície de projeção em suas 
materialidades e suas relações com o espaço, assim como procurar entendê-la como 
dispositivo de separação entre o espaço interior (uma subjetividade) e o espaço exterior 
(o mundo). 

 

A proposta do projeto “Imagem e espaço: aproximações e intersecções entre as artes 
visuais e o cinema experimental” nasce da necessidade de criar oportunidades de 
iniciação científica no âmbito das artes visuais para estudar as relações entre espaço e 
tempo investigando a imagem em movimento projetada como território comum às artes 

visuais e ao cinema. 

 
 
Palavras-chave: imagem. espaço. Imagem situada. imagem expandida. videoinstalação 

TITLE: Estudos em imagem expandida 

Abstract 

 

The research “Studies in expanded image” is part of the research project "Image and 
space: approximations and intersections between visual arts and experimental cinema", 
coordinated by Prof. Dr. Regina Helena Pereira Johas, linked to the Research Group 
Matizes, DEART, certified by UFRN at CNPq. It is well suited to the "Contemporary 
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Poetics" research line of the Research Group Matizes, and aims, by multifaceted 
methodology, to focus the relations of the image in movement as a common territory to 
the visual arts and the cinema and to investigate cinematic experiences outside the 
cinemas, in public spaces and cultural institutions, taking into account the contributions 

of these distinct areas to the multidisciplinary way. 

 

Our scope, at this stage of the research, was to investigate the projection surface in its 
materialities and its relations with space, as well as to seek to understand it as a device 

of separation between the inner space (a subjectivity) and outer space (the world). 

 

The proposal of the project "Image and space: approximations and intersections 
between the visual arts and experimental cinema" arises from the need to create 
opportunities for scientific initiation in the field of visual arts to study the relations between 
space and time by investigating the projected motion image as common territory to the 
visual arts and cinema. 

 
 
Keywords: image. space. video installation. expanded image. image site-specific 

Introdução 

“Estudos em imagem expandida” consiste numa pesquisa de iniciação científica que 
integra o projeto de pesquisa “Imagem e espaço: aproximações e intersecções entre as 
artes visuais e o cinema experimental”, sob a responsabilidade da Profa. Dra. Regina 
Helena Pereira Johas, vinculada ao Grupo de Pesquisa Matizes, do DEART, certificado 

pela UFRN junto ao CNPq. 

Nosso escopo, nessa etapa da pesquisa, foi investigar a superfície de projeção em suas 
materialidades e suas relações com o espaço, assim como procurar entendê-la como 
dispositivo de separação entre o espaço interior (uma subjetividade) e o espaço exterior 

(o mundo). 

O papel da questão espacial é de extrema importância para construir o percurso 
histórico das instalações em que a imagem é situada no espaço. Neste recorte temático 
iniciamos a investigação da história da tela enquanto dispositivo e como o surgimento 
da imagem em movimento se apropria deste dispositivo. Focaremos o papel da 
superfície (tela) de projeção na constituição de obras artísticas que residem nas 
fronteiras das artes visuais e do cinema, avaliando o percurso histórico da expansão da 
imagem pela arquitetura dos espaços de exibição, examinando o modo como o 
espectador passa a ser considerado parte integrante do contexto de exibição e 
localizando obras que caracterizam este tipo de produção de imagem em movimento, 
tratada aqui como imagem expandida ou ainda imagem situada. Buscamos igualmente 
realizar um breve mapeamento da evolução histórica deste dispositivo (tela) e sua 
apropriação por obras que se expandem no espaço expositivo de modo diverso que o 
da experiência do cinema clássico. 
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As telas e seus aparatos tecnológicos se tornaram cada vez mais predominantes na 
produção artística a partir dos anos 50/60. Artistas como Bruce Nauman, Anthony 
McCall, Marcel Broodthaers, Frank Gillette e Ira Schneider, Dan Grahan, Peter Campus, 
Paul Sharits e Michael Snow podem ser citados como protagonistas desta produção. As 
superfícies de projeção passaram a ser cada vez mais usadas em galerias de arte, como 
elementos constituintes de manifestações artísticas tais como happenings, 
performances e outros eventos do chamado cinema expandido. 

Entretanto, embora haja um crescente corpo de literatura sobre a visualidade mediada 
pela tela e suas consequências em relação à cultura midiática cotidiana, relativamente 
pouco tem sido escrito a partir da perspectiva da arte e da história da arte[1]. O uso de 
imagens projetadas sobre telas e superfícies das mais variadas tornou-se frequente em 
inúmeras instalações espalhadas por galerias e museus, mas permanece pouco 
discutido. Nosso objetivo, portanto, é o de investigar a superfície de projeção em suas 
materialidades e suas relações com o espaço, assim como procurar entendê-la como 
dispositivo de separação entre o espaço interior (uma subjetividade) e o espaço exterior 
(o mundo). 

[1] Mondloch, Kate. Screens: viewing media installation art. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2010, p. XI. 

 
Metodologia 

 

O projeto de Iniciação Científica “Estudos em imagem expandida” segue a metodologia 
proposta pela Professora Dra. Regina Johas em seu projeto de pesquisa, dedicado a 
estudar as relações entre imagem em movimento e projetada no espaço expositivo. A 
partir de uma abordagem investigativa, fundamentada em fontes textuais e imagéticas, 
todo o material para o desenvolvimento do plano de trabalho e análise das referências 
abrangeu as indicações da orientadora, com destaque para os processos artísticos no 
campo da arte contemporânea e da imagem expandida. 

Metodologia: 1. Abordagem da bibliografia a partir de estudos sistemáticos apoiados em 
discussões regulares semanais; 2. Levantamento e catalogação de material 
suplementar das mídias cujos conteúdos se afinem com os propósitos desse trabalho; 
3. Pesquisa de campo abordando o reconhecimento das produções que de alguma 
maneira reflitam os pressupostos teóricos aqui apresentados; 4. Sistematização dos 
dados preliminares de material teórico e suplementar; 5. Conexão com atividades de 
Extensão associada ao grupo Zeitgeist, com participação em encontros semanais de 
discussão; 6. Realização de encontro semestral do grupo de pesquisa Zeitgeist (Ciclo 
de Estudos Zeitgeist), com apresentação das pesquisas para o conjunto de estudantes 
do DEART; 7. Estudo de caso com análise da trajetória e produção do artista ....7. 

Produção do relatório parcial; 8. Produção do relatório final. 

 
Resultados e Discussões 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 117 

 

O uso de telas ou anteparos mediando a visão já existe na arte muito antes da fotografia 
ou da imagem em movimento. Leon Battista Alberti, teórico e humanista renascentista, 
ao codificar a perspectiva de Brunelleschi em seu famoso "Tratado de pintura", formulou 
os pressupostos teóricos da representação da perspectiva, sistematizando o 
conhecimento de que o anteparo/tela consiste numa janela aberta para o que está além 
da moldura. Podemos citar a câmara obscura, a projeção com lanternas mágicas e os 
dioramas, entre outros, como exemplos de projeção de imagens mediadas por telas. A 
história de superfícies como mediação de imagens já conta, portanto, com muitos 
capítulos. Telas eram também usadas num sentido espacial, antes ainda de serem 
associadas à arte da projeção de imagens: no Renascimento, vários tipos de 
superfícies, em sua maior parte relacionadas à arquitetura, serviam como dispositivo de 
separação entre os espaços (biombos, divisórias ou cortinas feito com material 
translúcido). Estes anteparos eram usados, por exemplo, como divisórias no interior de 
uma casa, delimitando uma determinada área reservada à intimidade de seus ocupantes 
e separada daquelas de maior circulação, ou ainda para criar atmosferas com diferentes 
luminosidades. 

Portanto, o que hoje denominamos tela (de cinema, de televisão, de computador), tem 
sua origem no mundo dos objetos e do espaço material. Foi somente no século XIX que 
a tela passa a ser utilizada pelo cinema, como superfície de projeção de imagens. O 
termo carrega, portanto, tanto um caráter objetual quanto virtual, uma membrana de 

projeção que é ao mesmo tempo uma arquitetura elástica e uma superfície luminosa. 

Nos anos 60 vemos um deslocamento qualitativo nesta longa história com o surgimento 
da instalação. Influenciados pelos movimentos Minimalismo e Land Art, alguns artistas 
passam a criar obras que tomam o espaço como parte integrante do trabalho. A 
obra/escultura se torna um espaço a ser percorrido e experienciado pelo observador. 
Uma vez que o significado não mais reside no objeto de arte, a relação obra-espaço-
observador passa a ser determinante. Os papéis que a obra e a galeria representam no 
drama da exibição se transformam e o objeto introduzido na galeria “emoldura” a própria 

galeria e suas leis. As instalações são, portanto, 

ambientes escultóricos participativos nos quais a experiência espacial e temporal do 
espectador com o espaço expositivo e os vários objetos dentro dele fazem parte do 
próprio trabalho. Essas peças devem ser experimentadas como espaços ativados, e 
não como objetos distintos: elas são projetadas para se desdobrar durante a experiência 
do espectador no tempo, em vez de serem visualmente capturadas de uma só vez. As 
instalações feitas com novas mídias, como filme ou vídeo, são especialmente 
evocativas, na medida em que, como esculturas ambientais e experienciais. elas 
encenam encontros temporais e espacializados entre a visualização de objetos e 
objetos tecnológicos, entre corpos e telas.[1] 

Toda uma geração de artistas, influenciados por Marcel Duchamp, se propõem a essas 
novas experiências, tendo John Cage e os eventos promovidos pelo grupo vanguardista 
e antiarte Fluxus como principais referências. O Fluxus promovia performances e 
situações onde os espectadores eram convidados a participar através de instruções 
mínimas, assim como os happenings, que eram eventos que combinavam artes visuais 
e performáticas, sem roteiro preestabelecido, sem separação entre público e 
espetáculo. Segundo Anne Marie Duguet[2] é neste cenário que os artistas Nam June 
Paik e Wolf Vostell, precursores da vídeo-arte, integram vídeo em suas performances e 
realizam suas primeiras instalações com televisores. Como mencionado acima, 
questões espaciais e novos modos de percepção irão ocorrer nestas obras: o 
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espectador passa a ser provocado para que se desloque pela instalação e através dela. 
Existe aí um sistema relacional em que obra e observador estabelecem uma relação de 
complementariedade. O sujeito está implicado no circuito. 

Neste contexto é que podemos buscar entender os novos sentidos que as obras de arte 
híbridas – posicionadas a meio caminho entre o cinemático e o escultural – passam a 
gerar. Nestas paisagens midiáticas, qual o papel que a tela assume como dispositivo 
técnico, como ela informa o modo como experimentamos grande parte da arte 
contemporânea? 

Segundo Giuliana Bruno[3], para compreendermos o fenômeno das projeções que 
experimentamos hoje nas galerias de arte contemporânea é necessário retomar a 
investigação de como se desenvolveu a arquitetura das telas de projeção e como ela 
veio a ser articulada no início do século XX. Na década de 1920, os Movie palaces, eram 
grandes espaços de projeção pública, luxuosamente decorados e projetados para 
receberem uma tela de projeção como parte de um espaço maior. Já os atmospheric 
theaters, iam além. Criavam ambientes que remetiam aos sets de filmagem, com a clara 
intenção de instigar sentimentos e um estado de espírito. Os projetos de design de 
interiores eram verdadeiros cenários que empregavam artisticamente o uso de pinturas, 
paisagismo, mobiliário, efeitos de luz e sombra e escuridão. A decoração destas salas 
eram parte do show da projeção de filmes, que convidavam o expectador a uma 
verdadeira experiência sensorial e imersiva. O arquiteto norte americano John Eberson 
foi uma das referências em projetar estas salas "atmosféricas", e um de seus projetos 
de destaque é o Lowe's Paradise Theatre [4]de 1929 localizado no bairro do Bronx em 
Nova York. Foi um dos últimos grandes palácios de imagens, com um auditório de 4.000 
lugares. O projeto cenográfico evoca o pátio de um palazzo italiano, completo com um 
teto pintado de azul e estrelas de lâmpadas. No momento em que todos os designers 
de Movie theaters estavam focados em conceitos arquitetônicos cheias de ornamento, 
surge uma nova proposta de sala de exibição. O artista e arquiteto vanguardista 
austríaco Frederick Kiesler, integrante do movimento De Stijl, projetou o Film Guild 
Cinema, no bairro de Greenwich Village. Sua proposta em estilo modernista, dispensava 
decorações e ornamentos. Ele criou uma sala de cinema cujo projeto, lembrava o 
diafragma de uma câmera onde a projeção partia do escuro da sala em direção à 
centralidade luminosa da tela, com suas paredes voltadas em ângulo para uma tela 
cinética que podia se expandir ou contrair . Kiesler batizou este sistema de Screen-o-
scope. Seu objetivo era que o espectador fosse "capaz de se perder num espaço 
imaginário e sem fim". A tela além de elemento de projeção passa a ser elemento 
incorporado aos ambientes, como objeto decorativo. 

Com uma proposta vanguardista para telas de geometrias fixas, temos como exemplo 
o trabalho do artista holandês Theo van Doesburg para o estabelecimento de Cine-
dancing – Café and Cinema Láubette. Strasburg[5], 1928. O lugar foi projetado para ser 
um cinema e também um salão de baile. O designer e artista concebeu para o espaço 
um sistema de telas múltiplas formando uma composição geométrica. Uma assemblage 
espacial que ia do teto ao chão, incluindo a tela de projeção em si. Van Doesburg seguiu 
em todos os aspectos de seu design - desde a escolha de materiais de acabamento até 
a criação de sinalização - uma resposta ao ambiente particular do Café and Cinema 
Láubette , assim como ele o fez dentro das diretrizes do grupo vanguardista De Stijil que 

ele ajudou a criar. 

Numa outra vertente, o artista transdiciplinar e um dos expoentes da Bauhaus, Moholy-
Nagy reflete e teoriza sobre a reconfiguração da tela, e vê a possiblidade do que 
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chamava de "tensile screens" ou janelas/telas extensíveis em seu livro Painting, 
Photography Film de 1925. Ele trata a tela como uma janela múltipla polifônica, 
imaginando um espaço de projeção como uma paisagem composta de vários 
fragmentos de diferentes formas, onde sequências de imagens seriam projetadas 
nestas múltiplas telas. Moholy- Nagy foi efetivamente um precursor da simultaneidade 
e paralelismo contemporâneos, aspirando o que hoje denominamos Cinema Expandido. 

Nos anos 60, o cineasta experimental Stan VanDerBerk, propõe uma instalação de 
ambiente imersivo batizada de Movie Drome[6] (1963-1966). O artista que fazia parte 
da cena do cinema experimental novaiorquino, criou o projeto de um teatro esférico onde 
as pessoas podiam se deitar e experimentar filmes ao seu redor. As múltiplas imagens 
flutuavam pelo espaço esférico, em uma superfície de projeção sem bordas rompendo 
com a clássica projeção única e frontal. Ele produziu sequências de filmes para o Movie-
Drome com imagens dos mais diferentes temas como arte, política, publicidade, 
personalidades midiáticas, astronomia, cosmos, etc. Em 1963, o artista recebe o prêmio 
concedido pela fundação Rockfeller e começa a ser construída a estrutura de um domo 
geodésico de 9,5 metros, nas proximidades de Nova York. Vários projetores de 16mm 
e de slides ficam fixos sobre carrinhos sobre rodas que se movimentam. Neste espaço 
expositivo./imersivo os projetores estão expostos, revelando os dispositivos da obra. A 
intenção do artista era envolver o espectador com múltiplas projeções e sons (incluindo 
o barulho dos projetores), com efeitos audiovisuais pré-determinados e aleatórios 
propondo uma experiência fenomenológica. A obra, em sua montagem original propõe 
uma experiência que começa pelo domo, que não possui uma entrada formal. As 
pessoas adentram o espaço por meio de um alçapão. Não existem assentos marcados. 
O expectador recebe instruções para se acomodar no chão com os pés voltados para o 
centro. O artista usa o fluxo de imagens de maneira que haja uma constante 
transformação, também relacionada com a arquitetura do espaço expositivo. Em seu 
manifesto "Culture : Intercom and Expanded Cinema" (1965), Stan VanDerBerk, propõe 
a idéia de um cinema disposto a propor novas formas que superassem a tela única e o 

tipo de expectador que foi modelado pelo cinema convencional. 

Investigamos nesta pesquisa artistas que refletem sobre a questão da tela como espaço 
de luz, e escolhemos algumas obras que foram produzidas neste âmbito da 
imaterialidade da tela. Na instalação Steam Screens[7], de 1979 os artistas Stan 
VanDerBerk e Joan Brigham, constroem um trabalho de projeção múltipla, onde cortinas 
de vapor surgem de um sistema de tubos de metal, funcionado como telas nas quais 
uma seleção de filmes de 16mm é projetada. Os visitantes são participantes ativos, 
deslocando vapor e interceptando a luz para se tornarem superfícies de projeção. O 
filme projetado em “Steam Screens” foi chamado de Euclidean Illusions, e consiste em 
formas geométricas em várias cores, animadas com a ajuda de Richard Weinberg e 
musicadas por Max VanDerBeek. Steam Screens leva a noção de filme 3D para a quarta 
dimensão. 

Ainda dentro do âmbito do cinema expandido situamos o artista britânico Antony Mccall, 
radicado em Nova York, que usa o suporte filmográfico para explorar idéias de espaço, 
arquitetura e duração. Em sua obra - Long Film for Four Projectors,[8] de 1974 ,o artista 
constrói quatro paredes de luz que se cruzam. O trabalho ocorre no espaço entre o 
projetor de filmes e a tela. Transcende a pura dimensão estética em busca de uma 
experiência sensorial encorajando um envolvimento com o público, à medida que a 
solidez da luz é aumentada através do uso de máquinas de fumaça. O artista 
desconstrói o filme usando seus principais componentes - luz e tempo - e remove som, 
tela e narrativa. 
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[1] Kate Mondloch, op.cit., p. XIII 

[2] Ane Marie Duguet, 2009, p. 50. 

[3] Giuliana Bruno, 2017, p. 159. 

[4] http://landmarkinteriors.nysid.net/gallery/loews-paradise-theater/ 

[5] https://www.archdaily.com/791507/ad-classics-cafe-laubette-strasbourg-theo-van-
doesburg 

[6] http://www.stanvanderbeek.com/_PDF/moviedrome_final.pdf 

[7] obra: Steamscreens ,1979. Disponível em : 
http://www.stanvanderbeek.com/_PDF/steamscreens_under%20aquarius_final.pdf 

[8] obra: Long film for four projections, 1974. Disponível em : 
//www.anthonymccall.com/gfx/340/LFF4P Photograph01%28col%29web.jpg 

Escolhemos como estudo de caso a obra de Lucas Bambozzi, artista e pesquisador em 
novos meios, radicado em São Paulo, Brasil. Ele trabalha com vídeo, instalação, 
performances audiovisuais e projetos interativos que exploram questões do universo 
dos dispositivos de registro e manipulação de imagem. É mestre em Filosofia pela 
School of Computing, University of Plymouth, Reino Unido, 2006, doutorando na 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU-USP), São Paulo. Atualmente é professor 
do curso de Artes Visuais da FAAP e da Escola Entrópica no Instituto Tomie Ohtake. na 
mesma cidade. Atua como curador e produtor cultural de importantes festivais como o 

On_Off, Arte.mov e Cidade Eletronika. 

Em sua produção artística, Bambozzi se dedica à exploração crítica de novos formatos 
de mídia independente com ênfase em projetos envolvendo campos informacionais em 
espaço públicos. O artista experimenta possibilidades de expressão da subjetividade 
em seus trabalhos através dos paradoxos e antagonismos do cotidiano da vida particular 
no contexto urbano, muitas vezes propiciando um tipo de poesia audiovisual do 
ordinário. Por meio de contínua experimentação e multiplicidade de linguagens. Seus 
trabalhos foram exibidos em diversos festivais e exposições nacionais e internacionais. 

Em entrevista[1] ao Vídeo Brasil o artista afirma: 

Digo que me armo de aparatos da mídia e os aponto para o universo das relações 
humanas. Outros o fazem apontando-os para as próprias mídias, para os animais, para 
o espaço arquitetônico, para questões espirituais, para a linguagem escrita ou falada, 
para a linguagem não-verbal ou para as formas abstratas. Muitos se interessam pelo 
mecanismo de produção dos problemas atuais, pelas relações de poder entre as 
pessoas e os mecanismos sociais. Me interesso particularmente por esses últimos, que 
envolvem as relações entre indivíduos, e cada um vai descobrindo formas diferentes de 
vê-lo [ou de experimentá-lo]. Pessoalmente, me interessa ver, não como esse poder é 
maquinado na obscuridade do sistema, mas como é sentido, experimentado, negado ou 
subvertido pelas pessoas. Ou seja, os problemas são a matéria bruta e me interesso 
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pelos sintomas. Não são as mídias que me importam tanto. Interessa mais o trânsito 
entre elas. 

Como estudo de caso, escolhemos dentre o extenso repertório de obras no formato 
instalação/filmes os trabalhos 4 PAREDES de 2000 e O TEMPO NÃO RECUPERADO 

de 2004. No site do artista encontramos imagens e a descrição a seguir. 

A Instalação interativa 4PAREDES, propõe ações no espaço físico da instalação que 
definem o curso das narrativas representadas nas projeções. O projeto leva adiante 
experiências anteriores onde o artista realiza vídeo-projeções sobre objetos semi 
translúcidos, sugerindo pequenas histórias e fazendo reverberar conceitos sobre o uso 
público e privado de determinados objetos urbanos. Em 4 PAREDES, ações no espaço 
físico da instalação podem causar mudanças nas imagens em movimento projetadas 
nos objetos. Nesta versão do projeto, o objeto escolhido é uma grande janela, resgatada 
de demolições de áreas urbanas, e que deve carregar vestígios da parede a que 
pertenceu. Em sua superfície são projetadas imagens relacionadas a situações íntimas 
e privadas – que acontecem geralmente entre 4 paredes, normalmente na ausência de 
uma audiência inibidora. 

O projeto 4PAREDES é um bom exemplo da intencionalidade do artista quanto 'a 
percepção da obra e a participação física do espectador, elementos comuns entre a 
instalação videográfica e as obras minimalistas da década de 60. Na concepção da 
videoinstalação existe um sistema relacional, onde obra e observador estabelecem uma 
relação de complementariedade. Baseado em interações usando o corpo como uma 
entrada para controlar sequências de vídeo, Bambozzi usa imagens em movimento e 
objetos reais para trazer à luz os conflitos das relações humanas geralmente escondidas 
por situações públicas comuns. Ele sublinha a experiência relacionada ao uso público e 
privado de espaços urbanos compartilhados Ao convidar o espectador a se aproximar 
de uma janela, ele mostra o que é ser um intruso em um espaço privado, confundindo 
o observar e o ser observado. 

Na obra O TEMPO NÃO RECUPERADO de 2004, o autor descreve em seu site[2], que 
este trabalho é o resultado de uma busca de imagens videográficas em um arquivo 
pessoal transpostas para formatos de narrativa não-linear e interativa. A obra possui 
duas versões, uma videoinstalação e outra em formato DVD. O trabalho foi conduzido 
de forma a permitir novos sentidos e rearranjos às imagens. As sequências constituem 
registros fragmentados de uma memória dispersa e compõem no conjunto um retrato 
extensivo e aberto do autor ao longo do tempo. Partindo de um acervo de imagens em 
vídeo formado ao longo de quinze anos, registradas com propósitos variados e em 
suportes e mídias distintas, alguns já obsoletos, o trabalho propõe um percurso imersivo 
e analítico no universo visual do autor, proporcionando uma experiência de 
vasculhamento de emoções, sentimentos e conceitos impressos nas imagens 
arquivadas. O formato DVD da obra foi desenvolvido através do korsakow-system[3], 
criado pela University of Arts de Berlim para elaboração de narrativas não-lineares. Para 
a versão de instalação, o dispositivo de ‘interação’ adotado também foi bastante simples: 
o usuário/expectador se dirige à projeção que mais lhe atrai, independentemente do 
canal de áudio em utilização (através de fones de ouvido) experimentando e 
combinando formas distintas de fruição do trabalho através do deslocamento físico de 
seu corpo ou de seu olhar. 

[1] Disponível em http://site.videobrasil.org.br/acervo/artistas/textos/37931 
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[2] http://www.lucasbambozzi.net/projetosprojects/o-tempo-nao-recuperado 

[3] Software gratuito que pode ser baixado no site <www.korsakow.net>. 

 
Conclusão 

 
Esta pesquisa investigou o papel da superfície (tela) de projeção na constituição de 
obras artísticas que residem nas fronteiras das artes visuais e do cinema, avaliando o 
percurso histórico da expansão da imagem pela arquitetura dos espaços de exibição. 
Examinamos o campo onde estas questões aparecem e localizamos obras que 
caracterizam este tipo de produção de imagem em movimento, tratada aqui como 
imagem expandida ou ainda imagem situada. Desse modo foi possível mapear a 
evolução histórica deste dispositivo (tela) e sua apropriação por obras que se expandem 
no espaço expositivo de modo diverso que o da experiência do cinema clássico. 
 
Um objetivo ulterior deste plano de trabalho, cumprido com êxito, foi o de refletir sobre 
a condição de interface entre espaço interior e exterior que a superfície de projeção – 
um dispositivo cada vez mais dominante na vida contemporânea – adquire, para além 
de condição material, de objeto no espaço. 
 
Foram analisadas diversas abordagens, de autores variados (tanto teóricos quanto 
artistas) sobre este dispositivo (tela de projeção) e o modo como a experiência estética 
se modifica nas práticas contemporâneas de produção de imagens a partir de novas 
arquiteturas de projeção, de narrativa e da requisição da participação do espectador. 
Identificamos assim o hibridismo de formatos e tecnologias que estas obras convocam. 
 
Ao nos debruçarmos sobre as obras acima citadas e analisarmos o papel da tela de 
projeção nas artes visuais, compreendemos que a exploração física, através de 
experiências que se fazem no tempo, tornou-se fundamental na recepção de obras em 
que as imagens são situadas no espaço. Ao deixar de se oferecer a um primeiro golpe 
de vista, essas instalações passaram a constituir um “processo realizado 
simultaneamente pelas modalidades de sua percepção e pelas modalidades de sua 
produção”.[1] Solicitando a atividade mental do espectador, essas obras em que o vídeo 
aparece como um dispositivo privilegiado “mobilizam o corpo inteiro na compreensão de 
certa gênese de imagem, e se tornam o lugar em que conceito e percepto podem ser 
pensados e experimentados de oura maneira.”[2] 
 
As operações propostas pelas imagens situadas – nas quais é visível o próprio processo 
de construção da imagem – trazem importantes transformações produzidas pela 
máquina eletrônica: “a) ao testar o espaço com o tempo, ao submetê-lo aos jogos do 
registro ao vivo, às sutilezas do falso ao vivo, ou do levemente diferido, do passado ou 
do futuro anterior, convertem o ponto de fuga em ponto de tempo, tornando as 
perspectivas “relativas”; b) confrontam o espaço virtual e imaterial da eletrônica com 
construções ou elementos de arquitetura; c) fazem do corpo do visitante o instrumento 
privilegiado da exploração, isto é, da revelação do dispositivo: é ele quem o ativa e quem 
desfará seu enigma.”[3] O corpo, a arquitetura, a imagem e o tempo são aqui postos em 
jogo, estruturando a experiência sensível de maneira específica. “O trabalho videográfi 
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TÍTULO: Estudo de caso: Jorge Menna Barreto e Graziela Kunsch 

Resumo 

O “Estudo de caso: Jorge Menna Barreto e Graziela Kunsch” integra o projeto de 
pesquisa “Arte em contexto e transformação social”, coordenado pela Profa. Dra. Regina 
Helena Pereira Johas, vinculada ao Grupo de Pesquisa Matizes, do DEART, certificado 
pela UFRN junto ao CNPq. Está adequada à linha de pesquisa “Poéticas 
Contemporâneas” do Grupo de Pesquisa Matizes, e visa, por metodologia 
multifacetada, enfocar as práticas artísticas orientadas à especificidade de contextos, 
abreviadamente arte em contexto, e sua articulação crítica no âmbito da instituição de 
arte. Trata-se de indagar sobre os limites e as possibilidades desse tipo de prática em 
aportar mudanças reais à sociedade ou promover questionamentos capazes de incitar 
transformações sociais. Este plano de trabalho teve como foco o estudo de caso de dois 
artistas brasileiros contemporâneos: Jorge Menna Barreto (1970) e Graziela Kunsch 
(1979). Suas obras e ações foram estudadas e analisadas em sua articulação crítica de 
abordagem política e social. Realizamos para tanto um mapeamento da produção 
artística destes artistas, assim como um levantamento de suas práticas discursivas e 
reflexivas. Ambos estão em estreita relação com o Beuys artivista: afirmando a fusão da 
arte na vida, eles levam à última consequência o conceito ampliado de arte do artista 
alemão. 
 
Palavras-chave: arte. site specific. arte em contexto. arte engajada. artivismo. 

TITLE: Case Study: Jorge Menna Barreto and Graziela Kunsch 

Abstract 

The "Case Study: Jorge Menna Barreto and Graziela Kunsch" integrates the research 
project "Art in context and social transformation", coordinated by Prof. Dr. Regina Helena 
Pereira Johas, linked to the Research Group Matizes, DEART, certified by UFRN with 
the CNPq. It is well suited to the " Contemporary Poetics" research line of the Research 
Group of Matizes, and aims, by multifaceted methodology, to focus on the artistic 
practices oriented to contextual specificity, in short art in context, and its critical 
articulation within the art institution. It is a question of investigating the limits and the 
possibilities of this type of practice in bringing real changes to the society or at least to 
promote questionings capable of inciting social transformations. This work plan focused 
on the case study of two contemporary Brazilian artists: Jorge Menna Barreto (1970) and 
Graziela Kunsch (1979). Their works and actions were studied and analyzed in their 
critical articulation of political and social approach. We perform here a mapping of the 
artistic production of these artists, as well as a survey of their discursive and reflective 
practices. Both are closely related to the Beuys Artivist: by affirming the fusion of art in 
life, they bring to the ultimate consequence the expanded concept of art by the German 
artist. 
 
Keywords: art. site specific. art in context. engaged art. artivism. 
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Introdução 

O “Estudo de caso: Jorge Menna Barreto e Graziela Kunsch” integra o projeto de 
pesquisa “Arte em contexto e transformação social”, coordenado pela Profa. Dra. Regina 
Helena Pereira Johas, vinculada ao Grupo de Pesquisa Matizes, do DEART, certificado 
pela UFRN junto ao CNPq. Está adequada à linha de pesquisa “Poéticas 
Contemporâneas” do Grupo de Pesquisa Matizes, e visa, por metodologia 
multifacetada, enfocar as práticas artísticas orientadas à especificidade de contextos, 
abreviadamente arte em contexto, e sua articulação crítica no âmbito da instituição de 
arte. Trata-se de indagar sobre os limites e as possibilidades desse tipo de prática em 
aportar mudanças reais à sociedade ou promover questionamentos capazes de incitar 
transformações sociais. Este plano de trabalho teve como foco o estudo de caso de dois 
artistas brasileiros contemporâneos: Jorge Menna Barreto (1970) e Graziela Kunsch 
(1979). Suas obras e ações foram estudadas e analisadas em sua articulação crítica de 
abordagem política e social. Realizamos para tanto um mapeamento da produção 
artística destes artistas, assim como um levantamento de suas práticas discursivas e 
reflexivas. Dentre estes trabalhos, escolhemos dois especificamente para aprofundar o 
estudo: Projeto Restauro e o Projeto Mutirão. Jorge Menna Barreto, criador do Projeto 
Restauro, apresentado na 32. Bienal de São Paulo (um restaurante instalado no 
mezanino da bienal), levanta questões acerca de hábitos alimentares em seu conceito 
de “Escultura ambiental”, como o próprio artista se refere a seu trabalho. Restauro 
propõe uma nova compreensão para os usos da terra e as consequências globais de 
nossas escolhas, assim como a obra 7000 Carvalhos de Beuys fez nos anos 80. 
Graziela Kunsch, com o seu Projeto Mutirão, acompanha ações de movimentos sociais, 
especialmente movimentos de moradia e o Movimento Passe Livre, que defende a 
gratuidade no transporte coletivo. O interesse da artista, que vem gerando um arquivo 
de vídeos de ações coletivas de transformação do espaço urbano, é multiplicar as 
vivências das ações urbanas de lutas por mudanças sociais e espaciais em sessões 
onde ela leva esse arquivo para públicos diversos - museu de arte, escola para crianças, 
assentamento rural, ocupação de sem-teto, festival de cinema, universidade, aldeia 
indígena, etc. As conversas do Projeto Mutirão são momentos em que se busca articular 
ações urbanas de lutas por mudanças sociais e espaciais, que encontram-se muitas 
vezes isoladas. 
 
Metodologia 

 
A pesquisa de Iniciação Científica “Estudo de caso: Jorge Menna Barreto e Graziela 
Kunsch” segue a metodologia proposta pela Professora Dra. Regina Johas em seu 
projeto de pesquisa, dedicado a estudar as práticas artísticas orientadas à 
especificidade de contextos, abreviadamente arte em contexto, e sua articulação crítica 
no âmbito da instituição de arte. A partir de uma abordagem investigativa, fundamentada 
em fontes textuais e imagéticas, todo o material para o desenvolvimento da pesquisa 
bibliográfica e análise das referências abrangeu as indicações da orientadora, com 
destaque para os processos artivistas no campo da arte contemporânea. Metodologia: 
1. Abordagem da bibliografia a partir de estudos sistemáticos apoiados em discussões 
regulares semanais; 2. Levantamento e catalogação de material suplementar cujos 
conteúdos se afinem com os propósitos desse trabalho; 3. Pesquisa de campo 
abordando o reconhecimento das produções dos artistas aqui apresentados; 4. 
Sistematização dos dados preliminares de material teórico e suplementar; 5. Conexão 
com atividades de Extensão associada ao grupo Zeitgeist, com participação em 
encontros semanais de discussão; 6. Realização de encontro semestral do grupo de 
pesquisa Zeitgeist (Ciclo de Estudos Zeitgeist), com apresentação das pesquisas para 
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o conjunto de estudantes do DEART; 7. Produção do relatório parcial; 8. Produção do 
relatório final. 
 
Resultados e Discussões 

 
Jorge Menna Barreto é um artista e pesquisador brasileiro nascido em 1970, em 
Araçatuba, São Paulo. É graduado em Artes Plásticas na UFRGS (1997), Mestre e 
Doutor em Poéticas Visuais pela Escola de Artes da USP (2007 e 2012) e Pós-doutor 
pela UDESC (2015). Em suas obras investiga a tradução, linguística e cultural, a relação 
do trabalho de arte com seu contexto e os desdobramentos da prática site-specific. 
Criador do Projeto Restauro, obra que foi apresentada na 32. Bienal de São Paulo. Para 
entender o sentido de site-specific, conceito a partir do qual Menna Barreto se lança, 
foram investigados alguns autores que tratam o assunto. O conceito site-specific nasceu 
na década de 60 para designar as práticas artísticas que deslocaram o sentido do objeto 
artístico para o contexto no qual está inserido. Trata-se de trabalhos planejados para 
lugares específicos, em que os elementos dialogam com o meio circundante. Nos 
últimos 30 anos, a definição operante de site foi se transformando de uma localidade 
física – enraizada, fixa, real – para um vetor discursivo – desenraizado, fluído, virtual. 
Surgem, a partir desta condição, outros conceitos operacionais relacionados a site 
specificity: site specific, site-oriented, funcional site (MIWON KWON; JAMES MEYER). 
Para Menna Barreto, o site-specific é mais um método de trabalho do que uma categoria 
artística, e explora uma diversidade de meios e linguagens em função do espaço 
contextual. Menna inicia sua prática site-specific em 1997 com a obra Enconfrontos. 
Nela, a partir do mapeamento e experiência da arquitetura da Pinacoteca Barão de 
Santo Ângelo, o artista criou nove figuras em gesso, cujas dimensões anatômicas foram 
deformadas para estabelecer relação com a estrutura física do museu, evidenciando o 
espaço como elemento ativo da obra. A obra Con-fio (1998) é parte integrante do Projeto 
Remetente. O projeto conectou artistas, criando uma rede de afinidades que 
ultrapassam as fronteiras geográficas e que não tem lugar estabelecido para acontecer, 
o que levou Menna Barreto a pensar num trabalho que não seja exatamente 
determinado pelo espaço físico – aqui ele explora site enquanto campo discursivo. Para 
isso, gravou as palavras “con” e “fio” em pares de tijolinhos de cobre e distribuiu para os 
artistas e espectadores, criando uma rede de conexões. Na sequência vem Minha Terra, 
sua terra (1998) e Massa (2000), obras que convocam necessariamente a participação 
do espectador. Minha terra, Sua Terra teve origem no Projeto de Intercâmbio Cultural 
Linha Imaginária, que tinha como ideia central promover um intercâmbio entre os artistas 
e suas diferentes localidades, o que levou Menna a problematizar a situação itinerante 
do artista em seu trabalho. O artista ofereceu ao público terra em saquinhos de 
aproximadamente 100 gramas (no total 70kg, a massa corpórea de Menna Barreto), 
deslocadas de Porto Alegre (onde residia) para as cidades onde expôs o trabalho (São 
Paulo, Salvador, Belém, Florianópolis, Rio de Janeiro, Caracas e Belo Horizonte). Essa 
transitoriedade entre pessoas e lugares propõe o esvaziamento da identidade 
supostamente intrínseca à terra e funda uma possibilidade de território que não pertence 
exatamente a ninguém, mas que é comum a todos. Em Massa ele leva adiante a ideia 
expandida de site e agrega ao seu trabalho a problematização da proposta curatorial da 
Bienal de Havana: "Mas cerca uno del otro". A bienal de Havana acontece espalhada 
por Cuba, em lugares que vão além das instituições de arte, como ruas, praças e 
residências antigas, de maneira que quem conecta os trabalhos é o próprio público. 
Foram distribuídas sacolinhas de papel vazias, carimbadas com o peso individual do 
visitante somado ao peso dos visitantes anteriores. Como resultado, as sacolinhas 
circularam por toda bienal, servindo como suporte ao catálogo da bienal, garrafas de 
água, dentre outros materiais coletados no trânsito. Dessa forma, coloca o público como 
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força motriz do trabalho e levanta a reflexão a cerca de espaços de consumo e atração 
turística. O Máquina de Café (2005) foi apresentado no Projeto Ocupação (2005), que 
aconteceu como uma proposta experimental do Paço das Artes (SP), onde 54 artistas, 
durante 45 dias produziram “work in progress”, com intuito de promover encontros e 
trocas entre artistas e público, e de se posicionar diante da precariedade à qual estão 
submetidas as instituições culturais no Brasil. Diante disso, Menna Barreto ocupou o 
espaço destinado ao bar com um Café, onde ele servia alimentos, inaugurando um lugar 
de socialização entre visitantes, artistas e projeto. Esse trabalho desdobrou-se 
posteriormente no Café Educativo, que foi pensado por Menna Barreto em 2007, 
durante o tempo que coordenou Grupo Colaborativo de Educação do Paço das Artes 
(SP), a partir da necessidade de um espaço que permitisse ao público ler e digerir a 
experiência da exposição: um espaço convidativo no qual os atendentes são 
educadores e o público pode desfrutar de um bom café, jornais e revistas. No entanto, 
o Café Educativo como obra só se materializou mais tarde, em 2008, como parte do 
Projeto Arte e Esfera Pública, organizado pelos artistas Graziela Kunsch e Vitor Cesar, 
no Centro Cultural São Paulo. No ano de 2011, o Café Educativo, em desenvolvimento 
desde 2008, entra para o Museu Arte Moderna de São Paulo (MAM) como parte do “32º 
Panorama da Arte Brasileira", sob a curadoria de Cristina Tejo e Cauê Alves, que tinham 
como proposta investigar as noções de permanência e movimento na arte, tanto 
geograficamente, quanto entre áreas de conhecimento. Nessa ocasião, o Café 
Educativo foi alocado estrategicamente na entrada da exposição, servindo como uma 
recepção e também como um local de repouso após a visita. Os móveis foram 
projetados pela arquiteta Marta Bogéa, e o espaço contava com uma cafeteira, livros, 
revistas, jornais e um aparelho de DVD. O MAM acabou por adquirir o Café Educativo 
em 2012, devido às possibilidades de trocas e afetividades ocasionadas pelo trabalho. 
Em 2014, o Café Educativo integra a 31a. Bienal de São Paulo, em resposta ao convite 
dos artistas Bik Van der Pol para integrar o projeto Turning a Blind Eye/Olhar para não 
ver, na forma de um workshop intitulado “Café Educativo: Paladar Cego”, que se dividiu 
em dois momentos: uma oficina sobre ativismo alimentar e a produção de sucos verdes, 
com intuito de levantar uma discussão à respeito da agroecologia, do locavorismo, do 
veganismo e site-specificity. No ano de 2015, o Café ganha um novo formato no MAC-
Ibirapuera (SP), em função da exposição do Prêmio Marcantonio Vilaça, sob a curadoria 
de Marcus Lontra e Katia Canton. Nessa ocasião, durante os eventos que aconteciam 
no Café, foram servidos os Sucos Específicos, uma bebida à base de plantas locais, o 
que inclui a Hypochaeris Radicata L., um matinho que nasce no MAC-Ibirapuera. Os 
Sucos Específicos começam a aparecer ainda em 2013, mas é somente no ano de 
2014, durante o Projeto de Ações Curatoriais, na Ilha de Anhatomirim (SC) que se 
assume como tal. Nesse evento, Menna contou com a colaboração do agrônomo 
Jefferson Mota, que identificou 27 espécies diferentes de plantas comestíveis no local, 
que foram colhidas e transformadas em suco. Dessa forma, a especificidade do lugar 
se dá à medida que é o local que determina o que vai ser produzido. Com isso, Jorge 
levanta questões à respeito da origem, cultivo, impacto ambiental, e também da 
metabolização dos alimentos, nos convidando à repensar o sistema de alimentação o 
qual estamos inseridos. Os trabalhos que antecedem Restauro mais diretamente, tanto 
em forma quanto em conceito foram os dois mencionados acima: Café Educativo e 
Sucos Específicos. O percurso de Menna Barreto o conduz a desenvolver a obra 
Restauro, assim como a fundamentar o conceito de Escultura Ambiental, em 
ressonância ao conceito de Escultura Social de Joseph Beuys. Esse artista alemão, ao 
criar tal conceito, entende a obra enquanto processo, mutação, evolução, resultado de 
como esculpimos e moldamos nosso modo de pensamento e o mundo em que vivemos: 
“A Escultura social pode ser definida em como nós moldamos e damos forma ao mundo 
em que vivemos. É a escultura vista como um processo evolucionário onde todo ser 
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humano é um artista” – Beuys. (Restauro está analisado em estudo de caso). Graziela 
Kunsch trilha igualmente caminhos abertos por Beuys. Graziela Kunsch é artista, 
professora, editora, crítica e curadora, nascida em 1979 na cidade de São Paulo. Possui 
Bacharelado em Artes Plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado (2001), 
Mestrado em Ciências da Comunicação na ECA-USP (2008) e Doutorado em Meios e 
processos audiovisuais (ECA-USP, 2012). Sua produção relaciona-se intimamente com 
o contexto político-social e caminha no sentido de alargamento do “público da arte”. 
Responsável pelo Projeto Mutirão (2008), tem desenvolvido obras que convocam a 
participação do público e não se encerram em um produto, caracterizando uma prática 
que tem ênfase no processo. Em 2000 desenvolve o projeto A.N.T.I Cinema, junto com 
Mathias Fingermann. É nesse momento em que começa a trabalhar com o formato de 
“excertos”, uma série de vídeos em plano único, que não possuem diretor, roteirista, 
montador, sonoplasta, mas somente “atores desavisados” – os transeuntes que 
involuntariamente participam da cena. Os Excertos são assim chamados porque 
funcionam como um recorte da observação da vida cotidiana, semelhante à lógica de 
filmes documentais. Dessa experimentação em formato de vídeos, surge Nightshoot 
(2000), onde Graziela incorpora uma vira-lata, e se filma em uma sala escura, latindo 
pra câmera durante quatro horas contínuas; e Nightshoot 3 (2000), uma vídeo-
instalação de sua caminhada de 5 horas pelas ruas de São Paulo, latindo para as 
pessoas, tentando se comunicar, como um reflexo da dificuldade artística de se sentir 
pertencente. Nightshoot 3 foi exposta pela primeira vez na 32a. Anual de Artes Plásticas 
da FAAP (2000). É nessa perspectiva que, mais tarde, em Escolha Uma (2002), vídeo-
instalação desenvolvida para a exposição Sobre(a)ssaltos, com curadoria de Marisa 
Flórido César (Rumos/Itaú Cultural), Graziela realiza uma caminhada noturna de 7 horas 
numa zona de prostituição na cidade de Belo Horizonte. No ano de 2001, o (novo) 
Subterrânea, um núcleo de performances composto por Anna Carolina Ribeiro, Anna 
Dulce Carneiro, Graziela Kunsch, Mathias Fingermann e Regis Mikail, lança Revista 
Urbânia, com a proposta de socializar as ideias discutidas no núcleo. Nas duas primeiras 
edições da Revista, foram impressos 300 exemplares em preto e branco, e distribuídos 
para 20 coletivos de artistas de diferentes cidades brasileiras. A partir da terceira edição, 
o núcleo Subterrânea se dispersa e Graziela Kunsch assume a revista, momento em 
que o foco sai das performances para as noções de Arte e esfera pública e do “direito à 
cidade”. A cada edição, a revista se propõe a assumir um formato diferente: Urbânia 4 
(2012) assume a forma de website [http://urbania4.org], onde estão reunidos diversos 
projetos que refletem sobre a construção da cidade e sobre o que ela pode vir a ser. 
Escrita de maneira colaborativa, essa edição da revista é passível de transformação, 
assim como as cidades. Além dos diversos projetos, no site também estão disponíveis 
para download gratuito todas as edições da Urbânia. A 5ª edição da Revista Urbânia foi 
lançada na 31ª Bienal de São Paulo (2014) e tem como foco de discussão de práticas 
de educação democrática. Nesse sentido, para além do público do mundo da arte, está 
endereçada aos indivíduos e colaboradores da edição, escolas indígenas, escolas de 
campo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), educadores e 
educadoras, grêmios estudantis, mulheres, negras, entre outras populações, e propõe 
a educação, empoderamento e aprendizado por meio da partilha comum, do fazer junto. 
RESTAURO – A obra Restauro foi apresentada na 32. Bienal de São Paulo (2016) e 
levanta questões acerca de hábitos alimentares e o conceito de “Escultura ambiental”, 
de Mena Barreto. Propõe uma nova compreensão para os usos da terra e as 
consequências globais de nossas escolhas. Trata-se de um restaurante-obra que surge 
a partir pesquisa de uma relação entre arte site-specific e agroecologia. No Brasil, 90% 
do desmatamento ilegal da floresta Amazônica acontece em função da agropecuária, 
que opera por meio de uma lógica antropocêntrica de sistematização e simplificação da 
produção - lavouras e monoculturas. Esse sistema é contrário ao fluxo de sucessão 
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natural e diversidade das florestas, e para mantê-lo funcionando se faz uso de insumos 
químicos e de organismos geneticamente modificados (OGMs), transgênicos. Nesse 
sentido, o Restauro se propõe a refletir sobre as complexas relações entre os hábitos 
alimentares das sociedades humanas e sua relação com a paisagem e a vida na terra. 
O Restauro foi pensado a partir das etapas que para Menna Barreto guiam o método 
site-specific: a escolha do site, escuta e mapeamento, identificação de um problema, 
construção da obra (projeto e realização) e a documentação. A escolha do site, ou o 
non-site do Restauro, estabelece uma dialética com o lugar, onde este é quem 
determina a especificidade do que é produzido. Assim, a elaboração do projeto parte do 
mapeamento e escuta das agroflorestas, por meio do registro das paisagens sonoras e 
dos depoimentos dos agrofloresteiros. Menna Barreto, junto ao artista e músico Marcelo 
Wasem, visita cerca de dez agrofloresteiros do estado de São Paulo ligados ao projeto 
Microbacias II (iniciativa da Secretaria Estadual do Meio Ambiente em apoia aos 
agricultores que desenvolvem uma produção consciente com relação ao impacto e à 
regeneração ambiental). As opções do cardápio foram pensadas a partir da 
biodiversidade e sazonalidade dos alimentos. Desenvolvido junto à chefe Neka Menna 
Barreto e a Escola Como Como, o Restauro traz em si a noção de ecogastronomia, que 
propõe a valorização do alimento como um todo, seus nutrientes, sabores, variedade e 
origem, respeitando o ritmo das estações e os grupos sociais humanos, sem prejuízos 
à saúde, ao meio ambiente, aos animais e aos produtores. A estrutura arquitetônica foi 
projetada em colaboração com o Grupo Inteiro para ocupar o mezanino da 31ª Bienal 
de São Paulo. Na forma de biombos, possui diferentes transparências, simulando os 
graus de densidade da floresta, e uma variedade de assentos e mesas, que ajudam a 
criar uma espécie de "microclima" no espaço. Além disso, foi criado um ambiente de 
escuta dos agrofloresteiros, que possui um assento, um fone de ouvido e faixas de aúdio 
que discutem diversos assuntos, como política, plantio, educação e economia. Assim, o 
lugar é convidativo para o público comer, tomar um café, ler, descansar e também para 
escutar as paisagens sonoras das agroflorestas. Os atendentes do Restauro, atuam 
também como educadores, dispostos a conversar e a informar sobre as questões do 
projeto a qualquer momento. Dessa maneira, apesar de ser uma obra de caráter 
educativo, que propõe uma regeneração celular do corpo e do meio ambiente, não se 
impõe, se mescla na característica de restaurante, possibilitando que o público vivencie 
a obra da maneira que convém. MUTIRÃO – O Projeto Multirão tem início em 2003 
quando Graziela começa a documentar uma série de lutas políticas com sua câmera, e 
se assume como tal no ano de 2008, com a sua dissertação de mestrado. O Projeto 
Multirão se propõe como uma prática documentária e ação contínua e focaliza lutas 
políticas como intermináveis e que, portanto, não almeja um fim, nem originar um 
produto. É composto de uma série de vídeos em plano único, os Excertos, que capturam 
movimentos sociais, especialmente movimentos de moradia e o Movimento Passe Livre, 
os mutirões de construção de casas, os mutirões de limpeza, as cozinhas comunitárias 
e também as pequenas atitudes políticas do dia-a-dia como entrar no ônibus pela porta 
traseira. Além dos excertos registrados por Graziela, integram também o trabalho os 
registros de outras pessoas, de maneira que a artista pretende se tornar dispensável ao 
trabalho, e que este se assuma como uma prática coletiva. A cada vez que o Projeto 
Multirão é apresentado, os Excertos são escolhidos de acordo com o contexto, o que 
permite uma abordagem múltipla e narrativas únicas. Todas as 
apresentações/conversas são registradas, os e excertos são incorporados ao Projeto 
Multirão. Dessa maneira, o Projeto Multirão se constitui como uma prática artística e 
educativa dialógica, baseada na troca de experiências e aprendizado mútuo, que 
evidencia e convoca a presença de um corpo coletivo. 
 
Conclusão 
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Os dois artistas aqui pesquisados foram analisados a partir da seguinte proposição: 
“pensar a função social da arte como tecnologia produtora de subjetividades, de corpos 
e modos de vidas que possam expandir as determinações previstas pelas instituições e 
pelos bio-poderes contemporâneos que controlam nossas experiências de mundo” 
(COSTA: 2010). A obra visionária de Joseph Beuys e seu conceito de “escultura social” 
foram tomados aqui como referência e influência direta para os dois jovens artistas 
brasileiros. O conceito de “escultura social” expressa a convicção beuysiana de que os 
seres humanos são capazes de encontrar caminhos para se viver melhor, apontando 
para a arte como uma direção possível, na qual todos os indivíduos seriam autônomos 
e operantes na sua potencialidade de pensar e criar. As suas teorias buscaram construir 
uma base prática e teórica para alcançar este caminho, criando estímulos para a 
conscientização do potencial interno de cada indivíduo como um criador responsável 
pelo mundo em que deseja viver. Cultura, Política e Educação passariam a ser 
compreendidas como “escultura social” pelo fato de serem maleáveis e moldáveis pelo 
pensamento humano. Política e espiritualidade, materialidade e história, economia e 
natureza eram recorrentes na intenção de provocar impulsos que promovessem ações 
de encontro e confronto provocados constantemente por Beuys, que operava, assim, na 
modelagem de sua plástica social. Menna Barreto aproxima-se das ideias do artista 
alemão ao propor todas as pessoas como seres criadores, arquitetos do organismo 
social. A capacidade humana de tornar os pensamentos e desejos ativos é base da 
intenção do artista brasileiro ao levantar questões acerca de hábitos alimentares em seu 
conceito de “Escultura ambiental”, ao propor uma nova compreensão para os usos da 
terra e as consequências globais de nossas escolhas. Graziela Kunsch opera 
diretamente a partir da herança do Beuys educador e ativista político. Lembramos que, 
como ativista, Beuys funda o “Partido Estudantil Alemão” (1967), início de um processo 
de transformação em seu trabalho. Ele defendia o “Partido Estudantil Alemão” como 
uma necessidade: um novo partido que viria para reorganizar as estruturas 
constitucionais, lutando pelo direito humano de criar. Esse movimento deu origem à 
“Organização para Democracia Direta” (1971) e à criação da futura FIU: Universidade 
Livre Internacional (1974), que para Beuys era sua mais importante criação. Essa 
academia era vista como um local vivo, onde era possível discutir os vários problemas 
reais da vida, e como o potencial de criação de cada um poderia ser introduzido nesse 
cotidiano. A presente pesquisa de iniciação científica, ao mapear e relacionar a obra de 
Menna Barreto e Kunsch com os ideais beuysianos, permitiu refletir sobre os limites e 
as possibilidades desse tipo de prática em aportar mudanças à sociedade, uma vez que 
promovem questionamentos capazes de incitar transformações sociais. 
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TÍTULO: Discurso em análise jornalística: Fátima Bezerra no Blog do Dina 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é analisar, de acordo com Análise do discurso a partir do que 
propõe Maingueneau (2015), o Blog do Dina (https://www.blogdodina.com/) em relação 
de como é retratada Fátima Bezerra, ex-senadora e governadora eleita no Rio Grande 
do Norte. Fizemos o recorte de 11 matérias produzidas pelo blogueiro durante os meses 
de agosto de 2018 à abril de 2019, a partir das datas da Convenção estadual do PT (03 
a 05/08/2018); do início da campanha eleitoral (15 a 17/08/2018); Eleição 1º turno (06 a 
08/10/2018); Eleição 2º turno (27 a 29/10/2018); Anúncio da equipe de transição (04 a 
06/11/2018); Posse (31/12/2018 a 02/01/2019); 30 dias (31/01 a 02/02/2019); 60 dias 
(28/02 a 02/03/2019) e 100 dias (10 a 12/04/2019) de governo. Foram selecionados 
posts em que apareciam o nome de Fátima Bezerra. Observamos o corpus e ethos do 
Blogueiro Dinarte Assunção. Dessa forma, concluímos que sempre havia a produção de 
matérias que estavam posicionadas negativamente quanto à Fátima Bezerra, 
caracterizando uma formação discursiva machista e “antipetista”. 
 
Palavras-chave: Análise do discurso. Discurso jornalístico. Blogs. 

TITLE: Discourse in journalistic analysis: Fátima Bezerra on Blog do Dina 

Abstract 

The objective of this paper is to analyse Blog do Dina's portray of Fátima Bezerra, ex-
senator and elected governor of Rio Grande do Norte according to Discourse analysis 
proposed by Maingueneau (2015). We made a clipping of 11 articles written by the 
blogger beetween August 2018 and April 2019, based on the dates of the Worker's 
Party's state convention (08/3rd to 5th/2018); the beginning of electoral campaign 
(08/15th to 17th/2018); the 1st shift of the election (08/6thto 8th/2018); the 2nd shift of 
the election (10/27th to 29th/2018); the announcement of the transition staff (11/4th to 
6th/2018); the office taking (12/31/2018 to 01/02/2019); the 30th day of government 
(02/02/2019); the 60th day of government (02/28/2019 to 03/02/2019) and the 100th day 
of government (04/10th to 12th/2019). We selected articles that contained Fatima 
Bezerra's name and analysed Dinarte Assunção's corpus and ethos. Therefore, we 
concluded that there was always a production of articles negatively positioned to Fátima 
Bezerra, characterizing a male chauvinist and "antipetista" discourse formation. 
 
Keywords: Discourse analysis. Journalistic discourse. Blogs. 

Introdução 

Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa “Análise do discurso do jornalismo 
impresso potiguar a partir de princípios ético-morais e de seu posicionamento 
ideológico” (PVC12861-2016), com bolsa de pesquisa PIBIC UFRN (IC). De modo o 
qual tem como o objetivo analisar, a partir da análise de discurso de Maingueneau 
(2015), quatro blogs do Estado do Rio Grande do Norte, durante os período recortados 
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em que a ex-senadora e atual Governadora, Fátima Bezerra, é citada em posts. O Blog 
do Dina, administrado por Dinarte Assunção, jornalista formado pela UFRN. A partir do 
seu ethos discursivo, é observado que há uma formação discursiva que permeia no 
âmbito do machismo, na relação do Blogueiro com Fátima Bezerra, e um “antipetismo”, 
pela ideologia política da Governadora ser distinta do que ele acredita, fazendo com que 
o discurso político dele seja influenciado por essa ótica. A partir das análises realizadas, 
ficou clara a importância da pesquisa, pois ela se relaciona com o Objetivo 5 (ODS5) 
dos Objetivos do Milênio propostos pela Organização das Nações Unidas, o qual 
promove “Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”, 
visto que, de acordo os os estudos realizados, existe uma formação discursiva que 
permeia sob o âmbito machista, em que muitas vezes são mostradas ações e decisões, 
da ex- senadora e Governadora Fátima Bezerra, de maneira negativa, sempre 
apontando fatores que tentam botar o leitor contra o novo governo, fortalecendo, assim, 
a ideia de que ela não é capaz para governar o Estado, através de uma ótica machista. 
 
Metodologia 

 
Metodologia: Para um melhor entendimento sobre a análise do discurso, fizemos o 
estudo do livro “Discurso e análise do discurso” de Maingueneau (2015), partindo para 
a parte prática da análise. Para isso, selecionamos o Blog do Dina, pertencente ao 
blogueiro Dinarte Assunção e recortamos datas marcantes que envolviam o Governo do 
Estado do Rio Grande do Norte para a seleção dos textos. As datas utilizadas foram: a 
Convenção estadual do PT (03 a 05/08/2018); da campanha (15 a 17/08/2018); Eleição 
1º turno (06 a 08/10/2018); Eleição 2º turno (27 a 29/10/2018); Anúncio da equipe de 
transição (04 a 06/11/2018); Posse (31/12/2018 a 02/01/2019); 30 dias (31/01 a 
02/02/2019); 60 dias (28/02 a 02/03/2019) e 100 dias (10 a 12/04/2019) do Governo. 
Em que pôde-se observar que não foram realizadas postagem todos em todas as datas 
trabalhadas. Capturas de telas foram feitas nas matérias publicadas no blog para a 
comprovação do corpus utilizado nas análises. Como também, uma tabela de foi feita, 
para que houvesse o controle de quantidade, data de postagem, título e comentários 
presentes nas publicações. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram selecionados posts em que apareciam o nome de Fátima Bezerra. Observamos 
o corpus e ethos do Blogueiro Dinarte Assunção. Dessa forma, concluímos que sempre 
havia a produção de matérias que estavam posicionadas negativamente quanto à 
Fátima Bezerra, caracterizando uma formação discursiva machista e “antipetista”. 
Comprovamos que dentre os períodos recortados, durante a Convenção estadual do PT 
(03 a 05/08/2018); no período da campanha (15 a 17/08/2018); da Eleição no 1º turno 
(06 a 08/10/2018) e no 2º turno (27 a 29/10/2018); no Anúncio da equipe de transição 
(04 a 06/11/2018); na celebração dos 60 dias (28/02 a 02/03/2019) e 100 dias (10 a 
12/04/2019) do Governo, não houve publicações do blogueiro a respeito de Fátima 
Bezerra ou do Governo dela. A partir do dia 31 de dezembro à 2 de janeiro de 2019, 
havia postagens que se remetiam ao corpus analisados nesta pesquisa. De início, as 
problemáticas do governo anterior são mostradas, para que o leitor fique ciente do que 
está ocorrendo, mas, em contrapartida, afirma que as ações as quais o Governo Fátima 
irão tomar, foram mantidos em segredo. Assim, o blogueiro afirma que há a ausência 
de transparência na relação Governo e sociedade, mas existe uma contradição, pois ao 
mesmo tempo que ele afirma que existe um “segredo”, ele acaba por mostrar as futuras 
ações do governo. Utilizando de sua opinião para acusar o Governo de forma negativa. 
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Como também, em outra matéria, ele possui a intenção de passar a ideia de que a 
sociedade não está sendo governada da maneira certa, mas sim está “sob o comando”, 
de uma “Governadora Petista”, em que deixa clara a sua formação discursiva 
“antipetista” e machista, pois não dá credibilidade ao Governo, justamente por ser 
oposição dos entendimentos políticos do blogueiro. Além de sempre argumentar e expor 
situações sobre a questão do pagamento dos salários dos servidores, que é um caso 
que acontece desde o antigo Governo de Robinson Farias, de maneira a qual Dinarte 
Assunção fomente a ideia de falta de credibilidade de Fátima, quando cita “O tão 
sonhado calendário de pagamento dos servidores ainda não dá para ser anunciado” ou 
“veja essa treta aqui”. Já com o passar dos 30 dias de governo, o blogueiro remete-se 
sempre à críticas negativas, passando a ideia de que “nada foi feito”, como também 
utiliza uma imagem de “o proselitismo da senhora governadora”, para designar as 
atitudes tomadas pela governadora. Por fim, percebe-se que o ethos discursivo possui 
uma formação discursiva que está presente no discurso do machismo, na relação do 
Blogueiro com Fátima Bezerra, e um “antipetismo”, motivada pela ideologia política da 
Governadora ser distinta do que ele acredita, fazendo com que o discurso político dele 
seja influenciado por essa ótica. 
 
Conclusão 

 
A partir da perspectiva da Análise do discurso, a pesquisa demonstrou o antipetismo e 
o machismo manifestados no Blog do Dina Blog do Dina. No cenário social e do fazer 
jornalístico, a partir desse estudo, fica evidenciada a questão de identificar o 
posicionamento do sujeito que está produzindo o conteúdo, como também observar 
questões éticas que estão ligadas à profissão do jornalismo. Pois sabe-se que o ofício 
possui grande responsabilidade social quando se refere à formação da opinião pública. 
Sendo também uma forma de empoderamento feminino presente na mídia, no sentido 
de fortalecer mulheres que estão sendo abordadas por uma formação discursiva 
machista que visa descapacitá-las. 
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8 tópicos que resumem o começo do ajuste fiscal de Fátima Bezerra 
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Com 31 dias de governo, Fátima Bezerra esbanja populismo e esquece gestão 
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Deputado diz que Fátima está fazendo pé de meia de R$ 400 milhões e secretário 
ironiza ao negar 
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Fátima Bezerra decreta calamidade financeira no Rio Grande do Norte 
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O que Fátima fará para combater a crise? Sete ações esperadas pelo novo governo 
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O que significa para o RN o governo sinalizar incerteza sobre o pagamento em dia da 
Arena das Dunas 
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Palavras ao vento: discurso de Fátima repete frases de efeito e generalidades que 
Robinson disse em 2015 
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O PT ganhou em governadores mas perdeu em população; 15% da população brasileira 
estarão sob o comando do partido 
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Servidores saem de encontro com Fátima e anunciam que não aceitarão parcelamento 
dos salários atrasados 
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Todos os governadores do Nordeste decidiram boicotar a posse de Bolsonaro 
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Transições de Fátima e Bolsonaro produzem R$ 80 milhões para segurança do RN 
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TÍTULO: PERFORMANCE E RITUAL: POR UMA PRÁTICA DE DESCOLONIZAÇÃO 

DO IMAGINÁRIO 

Resumo 

A pesquisa de Iniciação Científica intitulada de “Performance e Ritual: Por uma Prática 
de Descolonização do Imaginário” teve início em agosto de 2018 e foi financiada pelo 
PIBICCNPQ. A pesquisa teve como orientador o Prof. Dr. Robson Carlos Haderchpek e 
proporcionou ao discente pesquisador um espaço de investigação sobre os conceitos 
de "Performance Ritual" e de "Ancestralidade", tomando por base o processo de criação 
da performance “JÉ” do Arkhétypos Grupo de Teatro da UFRN. Tal pesquisa também 
se propôs a refletir acerca dos processos de descolonização no campo das artes 
cênicas. Para tanto, o pesquisador buscou criar uma performance cujo conteúdo e 
organização estética percorresse suas “Memórias Ancestrais” (SANTOS, 2015), 
tornando-as uma possibilidade de descolonização do imaginário. 
 
Palavras-chave: Performance, Ancestralidade, Ritual, Epistemologias do Sul. 

TITLE: Performance e Ritual: Por uma Prática de Descolonização do Imaginário 

Abstract 

The Scientific Initiation research titled "Performance and Ritual: For a Practice of 
Decolonization of the Imaginary" began in August 2018 and was funded by PIBIC-CNPQ. 
The research was guided by Prof. Dr. Robson Carlos Haderchpek and provided the 
researcher with a research space on the concepts of "Ritualistic Performance" and 
"Ancestry", based on the creation process of the "JÉ" performance of the Arkhétypos 
Theater Group of UFRN. Such research also proposed to reflect on the processes of 
decolonization in the field of the performing arts. For this, the researcher sought to create 
a performance whose content and aesthetic organization runs through his "Ancestral 
Memories" (SANTOS, 2015), making it a possibility of decolonization of the imaginary. 
 
Keywords: Performance, Ancestry, Ritual, Epistemologies of the South. 

Introdução 

Este relatório é fruto não de um ano de pesquisa e sim, de uma continuidade de 
investigações sobre teatro e ritual que prosseguem por quase quatro anos na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A primeira pesquisa de iniciação 
científica que participei aconteceu no ano de 2016 com o tema: “A Imaginação Material 
e a Poética dos Elementos”, teve financiamento do PIBIC-CNPq e foi orientada pelo 
Prof. Dr. Robson Carlos Haderchpek. O projeto nasceu como espaço de investigação 
sobre o processo de teatro ritualístico denominado “Ânima”, desenvolvido na época no 
Arkhétypos Grupo de Teatro. Essa primeira pesquisa me possibilitou - através do 
contato com a poética dos elementos (HADERCHPEK, 2016) - a descoberta das 
“imagens arquetípicas” que trabalhei ao longo daquele processo, sendo elas a gênesis 
do que viria a ser o meu trabalho sobre corpo e ancestralidade, e originando minha 
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pesquisa posterior denominada de “A Imaginação Material e a Ancestralidade” que teve 
início em agosto de 2017 e foi finalizada em julho de 2018, também sob orientação do 
Prof. Dr. Robson Carlos Haderchpek. Essas primeiras informações são importantes 
para situar o leitor sobre o ponto de partida da pesquisa “Performance e Ritual: Por uma 
Prática de Descolonização do Imaginário” financiada pelo PIBIC-CNPq e de que trata 
este relatório. Tal pesquisa teve início em agosto de 2018 e foi finalizada em julho de 
2019, também sob orientação do Prof. Dr. Robson Carlos Haderchpek. Ousarei ao longo 
deste relatório formular algumas hipóteses sobre o que pode ser um trabalho decolonial 
nas artes cênicas. Porém, entendo que é importante iniciar essa introdução apontando 
aspectos dos meus regimes de entendimento sobre a noção de performance e de ritual 
ao longo da pesquisa. 
 
A princípio os dois termos parecem ambivalentes e justapostos, mas a partir da segunda 
metade do século XX, o campo denominado estudos da performance começa a 
aproximar os dois conceitos, graças às publicações de autores como Richard Schechner 
(2011) e Victor Turner (2013). Ambos iniciam de maneira sistemática a ponte das 
ciências sociais com as artes cênicas. Ultimamente no campo das artes da presença, 
principalmente depois do Congresso da ABRACE (Associação Brasileira de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Artes Cênicas) em Uberlândia/MG, ocorreu na pesquisa em artes 
um certo deslocamento epistêmico do debate sobre as formas artísticas e suas 
implicações políticas. Aliás, o título daquele congresso era bastante sugestivo: Poéticas 
e estéticas descoloniais - artes cênicas em campo expandido.  
 
A performance “JÉ” deve ser entendida nesta proposta como uma performance 
ritualística, pois permite por meio da sensorialidade e da integração do corpo do 
performer com o público, o mergulho no universo das culturas ameríndias. Se distingue 
do teatro pelo motivo de não obedecer à estrutura do texto, da narratividade clássica e 
das formas de recepção. O trabalho não pretende contar uma história, como acontece 
na compreensão quase canônica teatral, a performance visa experimentar uma 
experiência sensível. Partilhar uma circulação de memórias ancestrais com um público 
diverso, modificar e transformar. O trabalho tem por junção de inúmeros fatores 
obedecer a uma certa ideia de rito liminar. Esse processo de não adequação às regras 
impostas pela vida social foi muito estudado na obra do antropólogo Victor Turner: 
 
 “Na liminaridade ritual, através da simbolização, o tempo ganha a intensidade e a 
qualidade transformadora e reflexiva, produzindo a experiência pelos sujeitos da fusão 
entre ação e consciência” (TURNER, 1982, p. 198).  
 
Essa compreensão de tempo expandido acompanhou todo o meu trabalho desde as 
fases de criação até à mostra final. Nos processos liminares os sujeitos envolvidos 
assumem uma dupla negação: de ser o não eu e o não-não eu, negação paradoxal e 
conflituosa. Nos estudos antropológicos esses processos liminares são fundamentais 
nas dinâmicas de sociabilidade. 
 
Metodologia 

 
A base metodológica desta pesquisa é dividida em dois aspectos: o prático e o teórico. 
Embora saibamos que teoria e prática são realidades que se misturam reciprocamente, 
neste estudo, a teoria reflete a prática e reforça os procedimentos estéticos, técnicos e 
axiológicos. Na parte prática, o Arkhétypos Grupo de Teatro investiga os princípios 
laboratoriais desenvolvidos nos anos sessenta no Teatro Laboratório de Jerzy 
Grotowski (2007), adaptando tais princípios ao contexto brasileiro. Neste tipo de prática 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 153 

 

o performer é aquele que experimenta o “estado de jogo” compondo uma dramaturgia 
corporal. Tal procedimento acontece concomitantemente a uma preparação corporal 
influenciada pelos elementos pré-expressivos concebidos na Antropologia Teatral de 
Eugenio Barba (2012). Entretanto, optei ao longo dos desdobramentos da minha 
pesquisa, não utilizar os fundamentos de Barba como o trabalho energético, porque 
entendi, naquele momento que era mais interessante explorar os movimentos presentes 
em manifestações culturais brasileiras, como o cavalo marinho, o coco e mais 
enfaticamente o caboclinhos.  
 
Historicamente os trabalhos dramatúrgicos do grupo seguem a linha da “dramaturgia 
dos encontros” metodologia proposta pelo prof. Dr. Robson Carlos Haderchpek. Nesta 
metodologia ocorrem três fases: a primeira do encontro do ator/performer consigo 
mesmo, a segunda dele com os outros atores/performers e a terceira fase é a partilha 
da obra com o público, apesar de que essas fases podem se cruzar simultaneamente. 
A segunda fase dessa dramaturgia, foi desenvolvida nos anos anteriores a essa 
pesquisa, já que ela é desdobramento de um plano de trabalho anterior.  
 
Durante os nossos processos de criação também é bastante comum a utilização de 
estímulos musicais e representações concretas dos próprios elementos da natureza, 
além do uso de fotografias e imagens decorrentes da transposição da imagem formal 
para a imagem material (BACHELARD, 2013). Tal procedimento é inspirado no conceito 
de imaginação material desenvolvido pelo filósofo francês Gaston Bachelard, mais 
especificamente no seu livro A água e os sonhos (2013). Neste trabalho o teórico da 
imaginação poética distingue dois tipos de imaginação: uma mais apolínea, a 
imaginação formal, ligada à visão, herdeira da racionalidade matemática que diminui o 
valor dos símbolos em detrimento dos signos e uma outra imaginação, mais dionisíaca: 
a imaginação material, potência que alcança o espírito dinamizador, modificador e 
simbólico do mundo, possuindo valor de transformação e transmutação.  
 
No plano de trabalho desta pesquisa consta um estudo de base sobre os conceitos de 
“comportamento restaurado” (SCHECHNER, 2006) e de “ancestralidade” (SANTOS, 
2015). Os comportamentos duplamente vivenciados, ditos “restaurados” já foram 
evidenciados na parte introdutória deste relatório, portanto não irei me aprofundar por 
aqui. Já o trabalho desenvolvido pela pesquisadora da Dança Inaicyra Falcão dos 
Santos (2015) intitulado “Corpo e Ancestralidade” é de extrema importância no processo 
da construção metodológica da pesquisa, pois ele me permitiu pensar a prática artística 
em diálogo com a minha própria história individual, graças às matrizes que solidificam a 
herança indígena:  
 
“O trabalho evidenciará, por um lado, características etnográficas e educacionais, e por 
outro, características artísticas, trazendo uma reflexão entre o processo criativo, a 
criação estética e a tradição” (SANTOS, 2006, p. 41).  
 
Consta também no programa da pesquisa uma parte de estudo de campo, que seria 
desenvolvido junto aos indígenas yanomami da aldeia de Maturacá no estado do 
Amazonas. Algo que não ocorreu, principalmente em função de situações financeiras e 
políticas. Entretanto, foi possível acessar a tese de doutoramento do tutor que me 
receberia na aldeia: o professor da Universidade do Estado do Amazonas Luiz Davi 
Vieira Gonçalves. Sua tese é intitulada de: “O(s) Corpo(s) Kõkamõu: A performatividade 
do pajé-hekura Yanomami da região de Maturacá” (2019). Através dela consegui 
compreender a performatividade imanente ao ritual hekuramou dos povos Yanomami 
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da região. Tal performatividade pode ser compreendida em uma passagem bem 
interessante de sua tese, que diz o seguinte:  
 
"No ritual hekuramou, o pajé-hekura não tem necessariamente um personagem para 
mostrar, fazer de conta, mas terá que “se mostrar” relacionando-se com os 
hekuraespíritos distribuídos à sua volta. Ademais, no decorrer da performance-ritual, 
são utilizados movimentos com o corpo em planos altos, médios e baixos (em pé, 
agachado e deitado) e as velocidades são alternadas (GONÇALVES, 2019, p. 117).  
 
E o autor segue demonstrando no texto a importância do corpo como centro no ritual: 
“Entende-se por corpo a composição criada e desenvolvida no ritual, assim, pintura é 
corpo, voz é corpo, adorno é corpo e o espaço também é corpo, compondo a 
performance-ritual Yanomami” (GONÇALVES, 2019, p. 117). Portanto mesmo o diálogo 
não acontecendo fisicamente, houve algum intercâmbio de ideias na minha performance 
intitulada “JÉ”, onde o corpo “se mostra” em ação e não vira refém de uma certa ideia 
eurocêntrica de personagem ou de dramaturgia.  
 
Resultados e Discussões 

 
“Assim meus pensamentos quando estou só, nunca são calmos. Busco no fundo de mim 
as palavras desse tempo distante em que os meus vieram a existir. Pergunto-me como 
seria a floresta quando era ainda jovem e como viviam nossos ancestrais antes da 
chegada das fumaças de epidemia” (KOPENAWA, 2015. p. 75).  
 
Longe de buscar uma conclusão fechada sobre os pressupostos enunciados ao longo 
deste relatório, pretendo nesta conclusão demonstrar as variantes e as múltiplas 
reflexões que surgiram ao longo da pesquisa, fazendo comentários e pondo em diálogo 
vozes que contribuíram por todo o percurso, desde sua gênese inicial até a finalização 
com a mostra de processo que ocorreu em Junho de 2019. De certo modo, as 
formulações conceituais foram ao longo do tempo se mostrando como problemas 
chaves para a compreensão desta pesquisa sobre performance e ritual, e 
consequentemente suas contribuições para a descolonização permanente do 
imaginário no campo das artes cênicas.  
 
Lembro que a parte inicial da pesquisa foi extremamente árdua e complexa. Tinha 
deixado um processo de quase dois anos para desenvolver um feto embrionário 
sozinho, em uma sala silenciosa e sem a presença de um condutor guiando o processo. 
Quem se tornaria o guia da minha jornada? Como fazer para entender tais caminhos? 
Sobre tais perguntas, surgiram respostas que aparentemente podem parecer óbvias. 
Nos processos laboratoriais que desenvolvemos no Arkhétypos Grupo de Teatro, 
trabalhamos a partir de um mergulho no universo mítico dos atores, tanto no sentido de 
uma ‘mitologia pessoal’, como no ‘imaginário coletivo’, portanto, quando comecei os 
laboratórios sozinho, durante o mês de setembro de 2018, busquei naquele momento, 
mergulhar na minha própria mitologia pessoal, encontrando uma espécie de figura 
norteadora: o xamã. A figura do xamã era minha matriz norteadora para criar as ações 
e os procedimentos cênicos, além de ser a pedra preciosa encontrada na pesquisa que 
antecedeu a essa, principalmente por questões afetivas e simbólicas.  
 
A pesquisa prática em artes cênicas acontece no imbricamento do pesquisador com ele 
mesmo, no desenrolar intrínseco e ambivalente da pesquisa com o seu objeto de 
estudo: as relações materiais, simbólicas e políticas que envolvem os processos 
criativos, portanto, é particularmente impossível não mencionar os atravessamentos que 
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cruzam o meu devir no mundo e a minha história de vida. Na construção da performance 
ritualística “JÉ” encontrei um estado poético que me permitiu compreender o corpo como 
epicentro de discussão e de sentido. O corpo era o discurso, a prática e o agente de 
uma cosmovisão particular, aquela que me permitia conectar a criação artística com as 
matrizes ancestrais que me alimentam como humano. Em cada laboratório, era como 
se eu acessasse pelas imagens uma camada da minha pele.  
 
Primeiro veio a epiderme: os pontos de contato entre a preparação corporal com as 
danças populares, os estudos bibliográficos, a escolha do fundo musical, a busca pela 
visualidade da obra etc. No segundo momento, correspondente à derme, apareceram, 
ainda que sem uma definição esquemática, as três figuras que desenvolvi ao longo da 
pesquisa: o xamã (descoberto na pesquisa anterior), o índio guerreiro e a figura caótica 
que correspondem ao duplo (representado pela imagem arquetípica de Exu e suas 
múltiplas variações nas culturas afro-ameríndias). Já a hipoderme, a camada mais 
profunda que engloba os vasos sanguíneos, encontrei uma relação entre todas as 
imagens e a lembrança da minha avó, provocada pela polifonia do aparecer e 
desaparecer das figuras.  
 
Luiz Davi Vieira Gonçalves (2019) analisando o ritual hekuramou comenta sobre os 
cantos no ritual como forma de materialização dos hekura-espíritos, principalmente pela 
forma como a voz e o corpo (unívocos) são utilizados pelo pajé no ritual. Para ele:  
 
“A complexa dimensão performativa do hekuramou é ativada pela musicalidade que 
corresponde à sonoridade do canto, de gritos, gemidos, assovio e suspiros, que 
representam para o pajé-hekura acontecimentos longínquos no tempo, os quais apenas 
ele consegue entender em diálogo junto aos seus hekura-espíritos” (GONÇALVES, 
2019, p. 142).  
 
Essa citação é sintomática porque ela reflete na minha pesquisa o carácter não 
intelectivo de certas ações que ocorriam na construção da minha performance “JÉ”, 
ações que eu não conseguia entender o real significado naquele momento. Obviamente 
não é meu objetivo aqui exemplificar meu trabalho como algo análogo a um ritual 
indígena, ou dizer que ele tem influência das cosmogonias yanomami, apenas estou 
tentando colocar em diálogo, de forma relacional, perspectivas cosmo-estéticas que 
evidenciam o corpo como eixo central, algo presente em quase todos os rituais dos 
povos originários do Brasil.  
 
O problema da representação e suas ligações na tradição ocidental: o mimetismo, a 
projeção e a ficção, foram questões que atravessaram toda a reflexão da minha 
pesquisa. Tinha e tenho muitas dúvidas de como conceber um objeto estético que visa 
a descolonização do imaginário nas artes cênicas, principalmente como uma alternativa 
às imagens e às formas estéticas produzidas sob os regimes da tradição ocidental. 
Entretanto, sou um sujeito nascido e criado na tradição ocidental. Que alternativas eu 
poderia encontrar? A primeira delas foi buscar uma potência criativa no bojo dos 
conhecimentos ditos ‘marginalizados’, mergulhando nas memórias ancestrais como 
uma forma de inverter certos paradigmas de criação cênica.  
 
Lembro que quando comecei nos laboratórios de criação da performance “JÉ” a questão 
do tempo em laboratório era algo que me incomodava. Não conseguia entender como 
alguns laboratórios duravam quase duas horas e outros duravam apenas trinta minutos. 
Era muito sincero comigo mesmo quando entrava na sala, sabia que quando estivesse 
satisfeito com o laboratório deveria parar. Era como se eu recebesse inconscientemente 
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avisos de conclusão da jornada, porém, a jornada sempre seguia tempos diferentes. Era 
o tempo não cronológico que aparecia: o tempo da criança, do instante presente e 
vindouro, o tempo liminar. Acessava nos laboratórios o espaço tempo ritual, que formula 
a noção de experiência pelo fluxo da ação [1] e cada novo trabalho sentia em tempos 
diferentes a mesma experiência de intensidade e potência presentificada pelo corpo 
desfigurado, animalizado e cru.  
 
O elemento fogo foi um propulsor de descobertas em toda a pesquisa. Ele 
particularmente foi o meu horizonte de criação nos laboratórios. Schechner (2011) no 
seu famoso artigo “Performers e espectadores: transportados e transformados” fala que 
as performances seguem padrões de desenvolvimento, esses padrões variam da 
preparação ao desaquecimento e ambas as fases são transições liminares do tempo 
ordinário para o tempo performativo. Na construção de “JÉ”, as velas possuíam a 
semântica da preparação e da revelação no ato performativo: Sempre eu começava o 
laboratório banhando meu rosto com o calor das velas e no momento da ação na 
performance o apagar das velas simbolizava a transição de uma figura para outra, como 
se fosse o início, o fim e o meio.  
 
A pele do meu trabalho na sua camada mais profunda, corresponde à variação das três 
figuras: o xamã que conduz o processo, a figura caótica que representa o meio, a 
encruzilhada e o desvio: Exu, e o índio guerreiro que assume a máscara e dança para 
celebrar a tradição. As três aparecem de forma polifônica e multiforme em vários 
momentos da performance, variando sempre a corporeidade e mostrando uma ação 
específica. Comentarei agora sobre cada uma das figuras de forma isolada, 
evidenciando as ações físicas, a fisicidade, o ritmo e a função poética e ancestral que 
cada uma delas representa ao longo da performance, tentando encontrar também os 
possíveis diálogos com as mitologias ameríndias, e questionando também os 
estereótipos formulados no seio da nossa sociedade.  
 
O XAMÃ: Segundo Eliade (1993, p.20): “O xamã é o grande especialista da alma 
humana; só ele a vê, pois conhece sua “forma” e seu destino”. Matriz de criação 
desenvolvida desde 2017 no Arkhétypos Grupo de Teatro, o Xamã é a figura inicial da 
performance. Nela meu corpo fica curvo e a voz distorcida, de maneira que o som sai 
agudo e destoante. Não há uma fala articulada e as ações são mais simbólicas e menos 
concretas. Quando estou imerso nessa figura penso na minha avó Raimunda, nos seus 
traços físicos: cabelo preto, pele com bastante marcas de velhice e no leve caimento de 
sua boca. Lembro dela para encontrar algum traço da minha bisavó Eulínia, indígena 
que pertencia aos antigos povos Tarairiús que habitavam a região do vale do Assú no 
Rio Grande do Norte.  
 
O CAOS OU EXU: É a figura que provoca a desordem na performance. Pode aparecer 
em contextos completamente diferentes ao longo do trabalho. Emite uma risada 
excêntrica e é o mensageiro dos acontecimentos, aquele que revela os caminhos. Isso 
acontece quando essa figura acende e apaga as velas durante a performance. Toda 
vez que essa figura aparece, sinto uma fuga temporal e uma suspensão da ação no 
espaço. É uma figura que transcende a compreensão sobre o bem ou o mal. Longe 
disso, é algo do inconcebível, da efemeridade e da transmutação. Essa figura foge de 
qualquer categoria metafísica ancorada na representação de um ser diabólico. Exu 
talvez seja a entidade das religiões afro-brasileiras que mais sofre preconceitos na 
sociedade, ele é visto como a representação do diabo na mitologia cristã. Há também, 
casos que atribuem erroneamente a ele o caráter de interesseiro e venal. Vale ressaltar 
que existem muitas entidades de Exu que são nomeadas de diversas maneiras nas 
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tradições afro-brasileiras. Entretanto, na performance “JÉ” o sentido religioso é isolado, 
porque o propósito não é esse, e sim o de trabalhar com as energias e possibilidades 
que trazem tal figura arquetípica.  
 
ÍNDIO GUERREIRO: Figura que representa as dinâmicas de celebração, euforia e 
sacralidade que perpassam o universo das manifestações tradicionais brasileiras. 
Quando materializo essa figura sinto que assumo um compromisso íntegro com as 
comunidades indígenas do Rio Grande do Norte. Primeiro pela origem da criação: essa 
figura surgiu quando trabalhei com os cânticos do toré do povo Potiguara de Sagi-
Trabanda/RN. Nela as ações físicas envolvem morte, lamentos e luta. As partituras 
físicas lembram gestos de apontar e lançar flechas, e de dançar para outrem. O segundo 
compromisso envolve um certo sentido de denúncia política, ela é a única figura que 
fala uma frase articulada e compreensível. Trabalhei também com composições 
partindo de danças populares como caboclinhos e coco de roda, e utilizei na 
apresentação da performance uma máscara feita toda com palhas de coqueiro.  
 
O resultado prático da pesquisa, denominado de “JÉ” [2] foi apresentado no dia 27 de 
Junho de 2019 na sala C do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte e contou com um público de 12 pessoas. O cenário era composto de 
três caixotes com velas, pedras e objetos ritualísticos em cima. Ao redor dos caixotes 
coloquei dois círculos de seringas cheias de sangue, sem as agulhas. Utilizei recursos 
de som e a iluminação foi feita a partir das chamas das próprias velas. O trabalho contou 
ainda com a assistência de Deborah Custódio, aluna do curso de Teatro da UFRN, que 
operou a sonoplastia, de Valeria Chaves também aluna do Curso de Teatro que fez a 
maquiagem, e de Jason Gabriel também aluno de Teatro da UFRN, que foi responsável 
pelo material de divulgação, além de Robson Haderchpek que orientou 
academicamente e artisticamente o trabalho.  
 
Na organização do trabalho para a apresentação do dia 27, optei por trabalhar com a 
metáfora das seringas como uma forma de denúncia aos retrocessos que os povos 
indígenas vêm sofrendo nos últimos tempos, tendo em vista o avanço de políticas 
reacionárias e do forte apoio do governo atual ao aumento do desmatamento na 
Amazônia. Faz parte da minha formação como artista, conceber produtos artísticos que 
contenham maior engajamento em questões políticas da sociedade. Não conseguiria ao 
longo da pesquisa isolar o produto artístico dos problemas que afligem a população 
indígena. A crítica decolonial é uma crítica radical aos processos de dominação 
hegemônica e sua necropolítica, tal crítica escancara a atitude colonialista fundada na 
ideia de ‘razão pura’, do saber científico absoluto, que envolve as epistemologias 
ocidentais e seus pressupostos.  
 
Por motivos óbvios e políticos, utilizei na apresentação do dia 27 no Departamento de 
Artes, o áudio do pronunciamento do líder indígena Ailton Krenak, durante a constituinte, 
em setembro de 1987. O áudio serviu como texto de fundo para a ação que eu realizava: 
pintando o rosto e o corpo com uma tinta vermelha enquanto olhava para plateia. Estava 
lá um corpo e toda uma produção de discursos. Depois da apresentação, falei com 
algumas pessoas do público para que elas escrevessem sobre a experiência e me 
mandassem via e-mail. O depoimento da atriz e aluna do curso de Teatro da UFRN, 
Valéria Chaves, nos permite entender, agora sob a ótica do espectador, como a 
pesquisa trabalhou de maneira prática os conteúdos teóricos estudados:  
 
Espetáculo Performativo ou Performance? O rito da ancestralidade, do ser, o não ser, 
foi narrado corporalmente na performatividade do ser antecedente. O que realmente 
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somos, antes de sermos podados e moldados? O que está presente no nosso corpo, 
em nossos traços, em nossas marcas, dos que nos antecederam? O território antes 
pertencente, agora dominado, explorado. A força dos que existiram e resistiram antes 
de serem descobertos e extintos pelos ditos descobridores. O ser da terra, desforme, 
animalesco, brincante e guerreiro, rajado de sombras de sangue, que surge da 
penumbra da memória encoberta, para revelar o redescobrimento de si, de mim, de nós 
(Depoimento da espectadora Valéria Chaves, Junho de 2019).  
 
O depoimento da espectadora lança luz sobre como uma obra artística pode permitir o 
entendimento sobre as contradições que envolvem as múltiplas formas de descobrir, e 
se redescobrir através da alteridade.  
 
[1] “Esta entrega ao fluxo da ação é o processo do ritual” (SCHECHNER, 2011, p. 161).  
 
[2] Sinopse: A performance ritualística “JÉ” surge a partir dos estudos do performer José 
Ricardo sobre corpo e ancestralidade indígena. Por meio do aparecer e desaparecer de 
figuras o trabalho busca tensionar a linha que separa o rito e a arte. Tal compreensão 
surge pela dupla experiência limiar de assumir o corpo performer e o corpo indígena 
atualizado pelas questões do presente. 
 

Conclusão 

 
Por fim, entendo que o trabalho evidencia os processos de atualização das tradições e 
as múltiplas formas de seu entendimento. O percurso dessa pesquisa me permitiu 
compreender o salto qualitativo de uma proposta decolonial, onde o corpo e as 
memórias ancestrais fundam uma visão cosmo-estética. A função da crítica decolonial 
nas artes cênicas é a de promover o deslocamento epistêmico das noções estéticas 
canônicas, tensionando os produtos que surgem a partir da ideia de representação ou 
de pessoa. Neste sentido, trabalhos que fundamentam seu campo de atuação no 
horizonte das misturas, do desvio e do corpo, proporcionam um sentido ampliado e não 
ocidental nas artes cênicas.  
 
Portanto, “JÉ” e o Arkhétypos Grupo de Teatro, me permitiram experimentar novas 
formas de saber pela via sensível. No grupo tudo nasce partindo da própria história 
individual dos sujeitos, e das mitologias que os compõem, e a pesquisa evidenciada 
neste relatório servirá de base para o meu trabalho de conclusão de curso que será 
apresentado no final do segundo semestre de 2019. 
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TÍTULO: Validade Clínica da Cópia Programada da Figura Complexa de Rey-Osterrieth 

Resumo 

Objetiva-se com este estudo avaliar a validade clínica da proposta de ampliação da 
Cópia Programada da Figura de Rey-Osterrieth, aprimorando a sensibilidade da 
avaliação dissociada das habilidades visoespaciais e visoconstrutivas em relação às 
habilidades executivas de planejamento. A tarefa compõe o protocolo francês Fonctions 
Exécutives chez l’Enfant – FEE, em atual processo de normatização e adaptação 
transcultural para o Brasil, realizado simultaneamente com a França, Tunísia, Marrocos 
e Líbano. Na atividade da Cópia Programada são oferecidas para a criança cinco 
pranchas sequenciadas, que fornecem as etapas de construção da Figura Complexa. 
Assim, ao oferecer os recursos de planejamento, o uso das habilidades de 
visoconstrução e visoespacialidade torna-se mais isolado durante a execução da tarefa. 
Com o fim de avaliar a validade clínica desta atividade, selecionaram-se dois casos 
clínicos baseados nos critérios de dupla dissociação, com examinandas de mesma 
idade, escolaridade e nível socioeconômico, com queixas similares de aprendizagem e 
habilidades sociais. A aplicação da CP demonstrou ser sensível para dissociar 
habilidades visoconstrutivas de habilidades executivas, contribuindo para o 
aprimoramento dos dados produzidos pela FCRO e tornando-se uma ampliação 
importante para a avaliação isolada das Funções Executivas. 
 
Palavras-chave: Neuropsicologia, Funçoes Executivas, Figura Complexa de Rey-

Osterrieth 

TITLE: Clinical Validity of the Rey-Oterreith Complex Figure Programmed Copy 

Abstract 

This study aims to analyze the clinical validity of the Rey-Osterrieth Complex Figure 
Programmed Copy. The extension proposal of the ROCF test has the goal to improve 
the sensitivity to the assessment of visospatial and visoconstructive skills, separately 
from executive planning difficulties. The Programmed Copy integrates the French 
protocol Fonctions Exchangers chez l'Enfant - FEE, currently in the process of 
standardization and cross-cultural adaptation for Brazil, simultaneously with France, 
Tunisia, Morocco and Lebanon. During PC, the examinee receives five sequential steps 
of the Complex Figure, in order to separately draw each part gradually. Thus, by offering 
planning features, the use of visoconstruction and visospatiality skills becomes more 
isolated during the execution of the task. With the goal to evaluate PC’s clinical validity, 
two clinical cases were selected according with the method of double dissociation. Both 
participants had the same age, educational and socioeconomic level, with similar 
complaints regarding learning and social skills. The examinees obtained similar results 
during ROCF execution, with results below the average for their age group. PC’s 
application was sensitive to decouple visuospatial and visuoconstructive difficulties from 
planning troubles, contributing to the improvement of FCRO data and becoming an 
important extension for an isolated assessment of executive functions. 
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Keywords: Neuropsychology, Execuive Functions, Rey-Osterrieth Complex Figure 

Introdução 

A Figura Complexa de Rey-Osterrieth (ROCF) é um instrumento clássico na clínica e na 
pesquisa neuropsicológica (Somerville, Tremont, & Stern, 2000; Strauss, Sherman, 
Spreen, & Spreen, 2006). Este método foi desenvolvido originalmente por André Rey 
em 1942, com o objetivo de auxiliar no diagnóstico diferencial entre déficits cognitivos 
constitucionais específicos e déficits adquiridos como consequência de lesões cerebrais 
(André Rey, 2010). No Brasil, o teste da ROCF foi publicado em 1999. Porém, em 2003 
o teste obteve parecer desfavorável do Conselho Federal de Psicologia para uso em 
contexto clínico, uma vez que não existiam dados de validade e precisão para o país. 
No ano de 2010 foram publicados os dados de normatização do ROCF, realizados por 
Margareth da Silva Oliveira e Maisa dos Santos Rigoni. O teste consiste na cópia 
imediata e reprodução por evocação de uma figura geométrica complexa. Existem 
variações na administração do instrumento, podendo ser utilizada apenas a cópia, ou 
esta seguida de evocação imediata – 3 minutos, e/ou tardia - 45 minutos (Lezak, 
Howieson, & Loring, 2004; Strauss et al., 2006). Posteriormente, com a concepção 
multifatorial do funcionamento executivo, estudos passaram a utilizar a ROCF na 
avaliação das habilidades de planejamento e desenvolvimento de estratégias (Burnett 
et al., n.d.; Martens, Hurks, & Jolles, 2014; Senese, De Lucia, & Conson, 2015; Silva, 
Peçanha, Charchat-Fichman, Oliveira, & Correa, 2016; Somerville et al., 2000; Wilson & 
Batchelor, 2015). A utilização da ROCF na avaliação de diferentes funções cognitivas 
pode ser explicada pela complexidade inerente à tarefa. De acordo com D. Howieson e 
M. Lezak, testes que envolvem tarefas complexas são mais sensíveis para a detecção 
de disfunções cerebrais quando comparados a outros testes, uma vez que diferentes 
condições neurológicas podem estar interferindo no desempenho da tarefa. Porém, se 
por um lado identifica-se aumento na sensibilidade para identificação de alterações, por 
outro, o teste perde em sensibilidade para identificar de forma específica a natureza da 
alteração (Howieson & Lezak, 2010). Buscando potencializar a sensibilidade do ROCF 
para identificação dissociada dos funcionamentos visoespaciais e visoconstrutivos de 
um lado, bem como de planejamento e desenvolvimento de estratégias do outro, Arnaud 
Roy, Jean-Luc Roulin, Didier Le Gall e Nathalie Fournet propuseram a Cópia 
Programada da Figura de Rey (CP). A CP compõe o protocolo Fonctions Exécutives 
chez l’Enfant de avaliação das funções executivas (Roy, Le Gall, Roulin, & Fournet, 
2012) constituído de 12 tarefas desenvolvidas especificamente para crianças e 
adolescentes com idades entre 6 e 16 anos. O processo de normatização do protocolo 
FEE para o Brasil (Guerra, 2016) está sendo realizado simultaneamente com a França 
(Roy et al., 2010), Tunísia (Bellaj, Salhi, Le Gall, & Roy, 2015), Marrocos e Líbano. O 
objetivo do protocolo é adaptar e desenvolver tarefas sensíveis para a identificação de 
défices executivos na infância e adolescência. Entende-se por validade clínica o 
processo de produção de um dado (nomotético ou idiográfico) referente a um sujeito 
particular. Pode-se afirmar que não se trata de uma propriedade inerente ao instrumento 
ou procedimento, mas é dependente do contexto global na qual a informação é gerada. 
Sendo assim, o desempenho de um sujeito em um determinado teste, precisa ser 
relacionado a outros desempenhos obtidos em instrumentos distintos, produzindo-se 
assim a validade enquanto resultante do estabelecimento de relações entre estes 
indicadores. Posteriormente, quando aplicados, tais significados adquirem poder de 
generalização fora do contexto no qual foram produzidos (Tavares, 2003). 
 
Metodologia 
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Participaram deste estudo dois sujeitos do sexo feminino (M e L), ambas com queixas 
de aprendizagem e comportamento, de mesma idade (13 anos), mesma classe 
socioeconômica e estudantes de uma mesma escola da rede privada de ensino de 
Natal/RN. As examinandas M. e L. foram avaliadas individualmente a partir de um 
mesmo protocolo de avaliação, ou seja, foram utilizados os mesmos instrumentos, 
seguindo a mesma sequência de aplicação destes. Os protocolos foram compostos por 
entrevista de anamnese com os responsáveis e nove sessões com a criança, com 
duração de 50 minutos, em sala apropriada em termos de iluminação e isolamento de 
ruídos. O processo avaliativo foi dividido em duas etapas, sendo a primeira constituída 
de avaliação global das funções cognitivas. Para tanto, foram utilizados: o Teste das 
Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral, o ROCF nas versões de cópia e 
memória imediata, a Escala Weschler de Inteligência para Crianças WISC-IV, bem como 
tarefas, testes e questionários para avaliação de atenção, memória, linguagem, 
habilidades matemáticas, funções executivas, e aspectos sócio-emocionais que não 
serão descritos e analisados, pois as considerações destes fogem do escopo do 
presente estudo. A partir dos resultados da primeira etapa, fez-se necessária a 
realização de etapa complementar de avaliação, com o intuito de contribuir para uma 
melhor compreensão do perfil de potencialidades e dificuldades encontrado para cada 
uma das participantes. Para tanto, foram utilizados a C.P. e a Tarefa de desenho de 
Relógio. A FCRO examina habilidades de visoconstrução, visoespacialidade e Funções 
Executivas utilizando a Figura Complexa originalmente desenvolvida por Rey. Nesta 
tarefa, os sujeitos são dados a prancha de estímulo da FCRO, e então solicitados a 
desenhar a mesma figura em uma folha em branco. O instrumento é pontuado utilizando 
critérios específicos desenvolvidos para avaliar a precisão e a localização de unidades 
individuais da figura complexa. A Cópia Programada é realizada após 20 minutos da 
realização da cópia tradicional da ROFC. Cabe salientar que as crianças não são 
informadas acerca do produto final que irão reproduzir, ou seja, não há indicação de que 
elas ao final desta etapa terão reproduzido novamente a ROFC. A execução da CP 
prevê a reprodução progressiva da ROCF, com base na apresentação sucessiva de 
pranchas, constituídas por grupos de elementos que compõem a ROFC. O processo 
inicia-se com os componentes da armação da figura, sendo sucedidos pelos detalhes 
da figuras, sendo cada novo grupo de elementos impresso em uma cor distinta (Figura 
1). Cada grupo de elementos é apresentado em uma nova folha separada e as crianças 
são sistematicamente convidadas para continuar seus desenhos, incluindo o novo grupo 
colorido de elementos na produção em curso. Para cada prancha apresentada, a criança 
recebe um lápis de cor correspondente à cor apresentada na prancha (Preto- prancha 
1, Cinza- prancha 2, Verde – prancha 3, Azul – prancha 4 e Vermelho – prancha 5). A 
ordem destes elementos é (1) retângulo central; (2) diagonais centrais; (3) duas grandes 
linhas horizontais e verticais e triângulos superior e maior direito; (4) losango na 
extremidade do triângulo principal, linha vertical no triângulo maior direito, quadrado 
inferior esquerdo e cruz inferior preso à linha média vertical abaixo do retângulo e cruz 
superior esquerda fora do retângulo; e (5) retângulo menor com diagonais, linhas 
horizontais no canto superior esquerdo do retângulo central, linha vertical no canto 
superior direito do retângulo central, círculo superior direito e linhas oblíquas inferiores 
na direita (Roy et al., 2010). As cópias são corrigidas através de análise quantitativa 
similar àquela utilizada na ROCF. Além disso, a partir da correção quantitativa das 
cópias, é possível calcular o Índice de Planejamento (IP), a partir da aplicação da 
fórmula: (IP) = P – C, na qual P é o escore de precisão da cópia programada e C o 
escore de precisão da cópia tradicional. Quanto maior a pontuação, mais indicações se 
tem de que a criança foi beneficiada pela CP, o que sugere a presença de fragilidades 
nas estratégias de planejamento utilizadas pela criança na execução da CE. Cabe 
salientar que a C.P. foi corrigida quantitativamente por três avaliadores independentes 
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que não conheciam a história clínica dos casos, bem como não sabiam acerca do 
objetivo deste estudo. A pontuação final obtida por cada participante na CP foi a média 
aritmética da pontuação dos juízes. Salienta-se que a discrepância entre as pontuações 
não ultrapassou três pontos. O desenho do relógio foi avaliado de forma qualitativa 
considerando os aspectos visoespaciais e visoconstrutivos da tarefa, a saber 
localização espacial dos números e dos ponteiros. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os resultados dos testes e atividades utilizadas para análise e discussão dos casos 
estão descritos abaixo, separados de acordo com os instrumentos utilizados. As 
pontuações apresentadas em percentil, pontos compostos e pontos ponderados foram 
estabelecidas através dos dados normativos brasileiros para os respectivos testes. A 
primeira Etapa contêm instrumentos de avaliação geral dos processos cognitivos, ao 
passo em que os resultados da Etapa 2 estão relacionados à aplicação da proposta da 
cópia Programada da Figura Complexa de Rey-Osterrieth. ETAPA 1 1. Matrizes 
Progressivas de Raven (MPR) O teste de MPR é descrito por Raven como um teste de 
“habilidade de edução inata”. Este instrumento consiste em 60 desenhos e diagramas 
apresentados ao examinando. Cada teste consiste no desenho ou “matriz” da qual uma 
parte foi removida. O examinando deve examinar a matrz e decidir qual das peças 
oferecidas é aquela que completa o espaço faltante corretamente. Doze testes 
completam um nível, e existem cinco níveis denominados de A a E (Raven, 2008) 
RESULTADOS: Matrizes Progressivas de Raven – Percentil M: >5 L:>5 2. Figura 
Complexa de Rey-Osterrieth - Etapa de Cópia A Cópia da FCRO examina habilidades 
de visoconstrução, visoespacialidade e Funções Executivas utilizando a Figura 
Complexa originalmente desenvolvida por Rey, Nesta tarefa, os sujeitos são dados a 
prancha de estímulo da FCRO, e então solicitados a desenhar a mesma figura em uma 
folha em branco. O isntrumento e pontuado utilizando critérios específicos 
desenvolvidos para avaliar a precisão e a localização de unidades individuais da figura 
complexa. RESULTADOS: Etapa de Cópia ROCF – Percentil M: >10 L: >10 3. Teste D2 
- Atenção Concentrada O Teste D2 (Brickenkamp,1990) é um instrumento que requer o 
uso de papel e lápis, e tem como objetivo avaliar a atenção seletiva e sustentada, além 
da velocidade de varredura visual. O teste mede a velocidade de processamento, 
conformidade com regras e qualidade de desempenho em resposta a discriminação de 
estímulos visuais. O instrumento permite estimar níveis de atenção individual e de 
desempenho em tarefas que exigem concentração. Ele consiste em 14 linhas, cada uma 
composta por 47 caracteres, com um total de 658 itens. Cada caractere consiste em 
uma letra, ‘d’ ou ‘p’ marcadas com um, dois, três ou quatros traços. O avaliando 
necessita realizar uma varredura visual das linhas e marcar tocas as ocorrências da 
letra ‘d’ com dois traços, enquanto é capaz de ignorar os demais estímulos. A duração 
total do teste é de 4 minutos e 40 segundos, com 20 segundos oferecidos por linha. 
RESULTADOS: Teste D2 – Atenção Concentrada M L Resultado Bruto (RB) –Percentil 
95 20 Percentual de Erros (E%) – Percentil 10 35 Resultado Líquido (RL) –Percentil 90 
20 Amplitude de Oscilação (AO) – Percentil 20 40 4. Escala Weschler de Inteligência 
para Crianças (WISC-IV) A escala Weschler de Inteligência para Crianças (Weschler, 
2013) é um teste de Q.I. aplicado individualmente, para crianças de 6 a 16 anos de idade 
e com um período de aplicação que varia entre 65 e 80 minutos. O WISC-V contem 10 
subtestes principais e 5 subtestes adicionais. Eles são divididos em quatro índices e 
uma escala de Q.I. total que engloba a partir de um mínimo de 40 pontos até o máximo 
de 160 pontos. Os quatro índices são: RESULTADOS WISC-IV: M L Índice de 
Compreensão Verbal (ICV) – Pontos Compostos 103 97 Semelhanças – Pontos 
Ponderados 11 8 Compreensão – Pontos Ponderados 10 10 Vocabulário – Pontos 
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Ponderados 10 10 Índice Organização Perceptual (IOP) – Pontos Compostos 98 67 
Cubos – Pontos Ponderados 9 4 Conceitos Figurativos – Pontos Ponderados 11 8 
Raciocínio Matricial – Pontos Ponderados 9 2 Índice de Memória Operacional (IMO) – 
Pontos Compostos 106 91 Dígitos – Pontos Ponderados 11 7 Sequência de Números e 
Letras – Pontos Ponderados 11 10 Índice de Velocidade de Processamento (IVP) – 
Pontos Ponderados 92 80 Código – Pontos Ponderados 10 7 Procurar Símbolos – 
Pontos Ponderados 7 6 QI Total – Pontos Compostos 99 79 ETAPA 2: CÓPIA 
PROGRAMADA DA FCRO Cópia Programada da Figura de Rey Cópia ROCF – 
Pontuação Bruta M: 15,5 L: 17 Cópia Programada – Pontuação Bruta M: 26 L: 18,5 
Índice de Planejamento – Pontuação Bruta M: 10,5 L: 1,5 Descrição da atividade da 
Cópia Programada: A CP é realizada após 20 minutos da realização da cópia tradicional 
da ROFC. Cabe salientar que as crianças não são informadas acerca do produto final 
que irão reproduzir, ou seja, não há indicação de que elas ao final desta etapa terão 
reproduzido novamente a ROFC. A execução da CP prevê a reprodução progressiva da 
ROCF, com base na apresentação sucessiva de pranchas, constituídas por grupos de 
elementos que compõem a ROFC. O processo inicia-se com os componentes da 
armação da figura, sendo sucedidos pelos detalhes da figuras, sendo cada novo grupo 
de elementos impresso em uma cor distinta (Figura 1). Cada grupo de elementos é 
apresentado em uma nova folha separada e as crianças são sistematicamente 
convidadas para continuar seus desenhos, incluindo o novo grupo colorido de elementos 
na produção em curso. Para cada prancha apresentada, a criança recebe um lápis de 
cor correspondente à cor apresentada na prancha (Preto- prancha 1, Cinza- prancha 2, 
Verde – prancha 3, Azul – prancha 4 e Vermelho – prancha 5). A ordem destes 
elementos é (1) retângulo central; (2) diagonais centrais; (3) duas grandes linhas 
horizontais e verticais e triângulos superior e maior direito; (4) losango na extremidade 
do triângulo principal, linha vertical no triângulo maior direito, quadrado inferior esquerdo 
e cruz inferior preso à linha média vertical abaixo do retângulo e cruz superior esquerda 
fora do retângulo; e (5) retângulo menor com diagonais, linhas horizontais no canto 
superior esquerdo do retângulo central, linha vertical no canto superior direito do 
retângulo central, círculo superior direito e linhas oblíquas inferiores na direita (Roy et 
al., 2010). As cópias são corrigidas através de análise quantitativa similar àquela 
utilizada na ROCF. Além disso, a partir da correção quantitativa das cópias, é possível 
calcular o Índice de Planejamento (IP), a partir da aplicação da fórmula: (IP) = P – C, na 
qual P é o escore de precisão da cópia programada e C o escore de precisão da cópia 
tradicional. Quanto maior a pontuação, mais indicações se tem de que a criança foi 
beneficiada pela CP, o que sugere a presença de fragilidades nas estratégias de 
planejamento utilizadas pela criança na execução da CE. Discussão A avaliação 
neuropsicológica das duas adolescentes foi estruturada a partir das etapas descritas 
anteriormente. Iniciou-se pela investigação da capacidade intelectual, avaliada através 
de dois instrumentos distintos, a saber, o RPM e a WISC-IV. Os resultados obtidos no 
RPM foram similares, para ambas, classificados como Intelectualmente Deficiente, sem 
que tenham sido identificadas discrepâncias entre os escores obtidos nas cinco séries 
que compõem teste. Considerando a avaliação qualitativa comportamental da execução 
da tarefa, foi observado que L. demonstrou postura reflexiva e atenta, sugerindo 
adequado funcionamento do mecanismo de manutenção do foco atencional e 
engajamento. Por sua vez, M, apresentou conduta mais impulsiva e redução do foco 
atencional, sugerindo um perfil de execução mais desatento, o que ocasionou a 
elevação do número de erros nas sequências finais do teste. Os dados oriundos da 
aplicação da WISC-IV apontam a presença de diferença importante nas classificações 
obtidas pelas duas participantes. No caso de L. os resultados corroboram aqueles 
encontrados no RPM, enquanto para M os resultados são discrepantes. De forma global, 
M. obteve resultados classificados dentro da média esperada para a sua idade em todos 
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os índices que compõem o teste, com classificação Na Média para o cômputo da 
inteligência global. Tais resultados são distintos dos encontrados no RPM, inclusive com 
repercussão em termos de presença/ausência de deficiência intelectual. Por outro lado, 
os resultados obtidos por L. indicaram a presença de discrepância significativa entre os 
desempenhos nos índices que envolvem processamento verbal (ICV e IMO) e 
habilidades não-verbais (IOP e IVP). No ICV e IMO, L. obteve resultados dentro da 
média esperada para sua idade, sugerindo habilidades preservadas quanto ao 
raciocínio verbal e formação de conceitos e as habilidades de sustentar o foco 
atencional e exercer controle e manipulações mentais sobre informações verbais. Por 
outro lado, L. obteve desempenho classificado como Extremamente Baixo no IOP, 
sugerindo dificuldades nas habilidades relacionadas à percepção, processamento e 
organização de informações visuais, formação de conceitos não verbais, 
processamento simultâneo, coordenação visuomotora e a habilidade de separar figura 
e fundo de um estímulo visual, referentes, principalmente, aos subtestes Cubos e 
Raciocínio Matricial. No IVP, seus resultados foram classificados em patamar Médio 
Inferior. Este índice investiga a capacidade do indivíduo de manter o foco atencional ao 
realizar rapidamente tarefas simples automatizadas. Geralmente, envolve tarefas que 
exijam a sustentação da atenção refletindo na velocidade psicomotora e mental (El Hajj, 
Bueno, Zaninotto, De Lucia, & Scaff, 2014; Williams, Lawrence Weiss, & Rolfhus, 2003). 
Desempenhos em tarefas dessa natureza podem ser influenciados pela discriminação 
visual e coordenação visuomotora. Além disso, as dificuldades nos aspectos não-
verbais, com destaque para o processamento visoespacial de L., podem estar 
subjacentes ao seu baixo desempenho no RPM, visto que diversos estudos (Lynn, Allik, 
& Irwing, 2004; Schweizer, Goldhammer, Rauch, & Moosbrugger, 2007; Waschl, 
Nettelbeck, Jackson, & Burns, 2016) apontam que tais habilidades são requeridas para 
o bom desempenho no teste. Na avaliação do domínio atencional, foi utilizado o Teste 
D2, que consiste em teste de atenção concentrada visual que fornece conjunto de 
resultados que tornam possível avaliar separadamente a rapidez, a exatidão, a 
qualidade da atenção e a flutuação do desempenho. A análise de tais aspectos pode 
indicar a presença de distúrbios na atenção que são refletidos na qualidade do trabalho. 
O item de Resultado Bruto (RB) indica a rapidez no desempenho do teste ou 
desempenho quantitativo. Nesse domínio, M. obteve pontuação classificada no percentil 
95, o que sugere que sua rapidez em trabalhos que exigem atenção encontra-se acima 
da média esperada para a sua idade. O item Resultado Líquido (RL) corresponde ao 
total de acertos ou desempenho total. Nesse índice, o resultado obtido por M atingiu o 
percentil 90, o que sugere que a atenção concentrada se encontra na média para a sua 
idade. O resultado inferior (percentil 10) para o item de Porcentagem de Erros (E%) 
mostra que a rapidez do trabalho não foi acompanhada pela precisão na execução da 
tarefa. Adicionalmente, a análise da natureza dos erros cometidos no teste demonstra 
que a 55 deles foram de omissão, havendo apenas 13 marcações incorretas. A 
Amplitude de Oscilação (AO) foi classificada como inferior, mostrando significativa 
variação no seu ritmo de trabalho e na capacidade de concentração. Através do perfil 
obtido pela união do último estímulo marcado em cada linha, percebe-se que se trata 
de um perfil de trabalho que se inicia com grande velocidade, mas com o passar do 
tempo, sugere cansaço e diminuição considerável do número de estímulos marcados 
entre o início e o final do teste. Cabe salientar que as dificuldades na manutenção do 
foco atencional e engajamento da tarefa obtidas por M. no D2 e em outros testes que 
avaliam atenção e funções executivas, podem auxiliar na compreensão do baixo 
desempenho no RPM, caracterizado por respostas impulsivas, como mencionado 
anteriormente. Nos itens de Resultado Bruto (RB) e Resultado Líquido (RL), L. obteve 
resultados classificados igualmente no percentil 20, o que sugere que sua velocidade 
para a realização de trabalhos que exigem manutenção do foco atencional está na 
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média inferior para a sua idade e escolaridade. Além disso, o resultado na média 
(percentil 30) para o item de Porcentagem de Erros (E%) aponta que a rapidez do 
trabalho é acompanhada pela precisão. A análise de erros cometidos no teste revela 
que 17 foram de omissão (17), enquanto 10 foram marcações incorretas. A Amplitude 
de Oscilação (AO) foi classificada na média, mostrando pouca variação em termos de 
ritmo, com manutenção da capacidade de concentração ao longo de todo o teste. 
Complementando a Etapa 1, foi aplicada a cópia tradicional da ROCF, na qual ambas 
tiveram seus resultados classificados como Inferior à Média (Figura 2 e 3). Porém, 
resgatando-se a complexidade inerente à tarefa, e como discutido anteriormente, não é 
possível precisar os mecanismos subjacentes ao baixo rendimento das participantes, 
ou seja, se estes estão associados a déficits executivos ou de 
visoespacialidade/visoconstrução. Salienta-se que tal refinamento desponta como 
essencial nesta etapa do processo avaliativo, visto que os perfis de forças e fragilidades 
identificados até o presente momento sugerem déficits primários diferentes para cada 
um dos casos ora investigados. Enquanto os resultados obtidos por M aproximam-se 
mais de perfil de comprometimento executivo, haja visto as habilidades intelectuais 
preservadas e as dificuldades encontradas no Teste D2, o perfil de L. sugere 
comprometimento em dimensões visoespaciais e não verbais, de acordo com os 
resultados encontrados no RPM, no IOP e no IVP. Buscando elucidar e robustecer as 
hipóteses inicialmente levantadas, utilizou-se dois instrumentos como estratégia de 
dissociação das habilidades executivas e de visoespacialidade/visoconstrução, a saber, 
Tarefa de Desenho dos Relógios e CP. A Tarefa do Desenho de Relógio é um teste que 
utiliza papel e caneta, comumente utilizado para evidenciar a negligência unilateral, 
praxias visoconstrutivas, dificuldades visoespaciais (Chen & Goedert, 2012). A tarefa 
solicita o desenho da face do relógio através da memória e demanda competências 
perspectivas visuais e visuomotoras para representar internamente o mostrador do 
relógio e traduzir essa representação mental numa representação motora (Peters & 
Pinto, 2008). Ademais, grande parte da informação sobre o conceito de relógio que deve 
ser recordada é abstrata e conceitualmente complexa, por exemplo, o significado da 
disposição espacial do mostrador de um relógio, o significado dos ponteiros e os seus 
comprimentos respectivos. A natureza multifatorial dos processos por detrás do ato de 
desenhar um relógio é o que o torna altamente sensível a déficits cognitivos (Tuokko e 
O’Connell, 2006). O Desenho do Relógio foi utilizado de forma qualitativa para avaliar 
aspectos visoespaciais e visoconstrutivos da tarefa, a saber, a localização espacial dos 
números e dos ponteiros. A instrução da tarefa envolveu a construção livre de um relógio 
analógico de memória, para tanto, as adolescentes dispunham de lápis grafite, borracha 
e folha em branco. Inicialmente, pode-se constatar que ambas conheciam o uso e 
funcionamento do relógio analógico no que diz respeito à divisão em 12 partes e 
quantidade de ponteiros. Porém, obtiveram desempenhos discrepantes quanto à 
disposição espacial dos números (Figura 4 e 5). M. obteve bom desempenho na tarefa, 
apresentando no desenho a posição correta dos elementos constitutivos do relógio, 
apesar das imprecisões e correções da colocação dos ponteiros (Figura 4). Por outro 
lado, L. apresentou dificuldades significativas na disposição espacial dos números no 
relógio. Salienta-se que a construção desse desenho foi resultado de diversos ensaios 
e correções. Foi possível identificar ao longo da produção que L recorreu ao uso de 
estratégias, com o objetivo de minimizar suas dificuldades visoespaciais. Assim, ela 
registrou inicialmente os algarismos 12 e 6, posteriormente acrescentou os números de 
1 a 5, seguidos dos números de 7 a 10. Por fim, inseriu o número 11 próximo ao 12. Os 
dados produzidos até esta etapa da avaliação neuropsicológica sugerem perfis distintos 
para as duas adolescentes em termos de pontos de fragilidade, com M. apresentando 
dificuldades executivas e L. dificuldades mais acentuadas na dimensão da 
visoespacialidade. Porém, os instrumentos selecionados para investigação de tais 
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habilidades eram todos complexos, logo, dificultando a identificação de déficits 
primários. Sendo assim, recorreu-se à utilização da CP enquanto estratégia que 
permitisse a investigação dissociada dos funcionamentos visoespaciais e 
visoconstrutivos, por um lado, e as habilidades executivas de planejamento e 
desenvolvimento de estratégias, por outro. A análise das produções nessa tarefa 
possibilitou a identificação de diferenças significativas nos dois casos. M. se beneficiou 
das estratégias de planejamento da CP, realizando um produto final melhor que o 
produzido na etapa tradicional de cópia da ROCF. Por outro lado, L. não se beneficiou 
do programa da CP, obtendo resultado inferior similar ao da primeira cópia. Nesse 
sentido, o desempenho de M. na CP sugere que o seu baixo rendimento na cópia 
tradicional da ROCF (Figura 2 e 6) foi ocasionado por dificuldades em habilidades de 
planejamento e organização e não por dificuldades em funções visuoespaciais e 
visuoconstrutivas. Cabe salientar que na CP, M. produziu distorções apenas na 
realização da cópia dos elementos da última prancha, que parecem estar diretamente 
relacionadas às dificuldades de atenção e engajamento na tarefa (Figura 7). A sugestão 
de ausência de dificuldades na dimensão visoespacial é corroborada pelos seus 
desempenhos dentro dos patamares esperados no subteste Cubos, da WISC IV e na 
tarefa do Desenho do Relógio. Por outro lado, é interessante notar que apesar da 
mediação da CP, não houve avanços significativos no desempenho de L., o que sugere 
dificuldades importantes no domínio da visoconstrução que não foram minimizadas por 
estratégias de planejamento mais eficazes (Figuras 8 e 9). Corroborando com esse 
resultado tem-se seu desempenho abaixo da média no subteste Cubos (4 pontos 
ponderados) da WISC IV, que permite a observação da capacidade de organização e 
de processamento visuoespacial executivo. Além disso, no desenho do relógio, L. 
também apresentou dificuldades importantes de visuoespacialidade e visuoconstrução, 
o que ocasionou um desenho com significativas falhas de disposição espacial dos 
elementos. 
 

Conclusão 

 
A avaliação neuropsicológica tem como desafio a identificação da presença/ausência 
de déficits cognitivos, bem como a natureza primária dos mesmos. Nesse sentido, 
tarefas complexas auxiliam no atingimento do primeiro objetivo citado, mas são frágeis 
para circunscrever quais as habilidades comprometidas, exigindo a complementação 
e/ou confrontação de seus achados com aqueles obtidos através do uso de 
instrumentos que avaliem dimensões específicas. No bojo dessa discussão, a Tarefa da 
CP foi inicialmente proposta enquanto complementação do Teste das Figuras 
Complexas de Rey, com o intuito de permitir a avaliação dissociada das habilidades 
visoespaciais e visoconstrutivas, em relação às habilidades executivas de 
planejamento. O presente estudo buscou problematizar acerca da validade clínica da 
CP através da análise das produções de duas adolescentes, de mesma faixa etária e 
nível de renda, com queixas similares de aprendizagem e comportamento, mas perfis 
discrepantes no que se refere aos desempenhos em tarefas verbais e visoespaciais. Os 
resultados indicaram que a CP foi sensível para dissociar habilidades visoconstrutivas 
de habilidades executivas, contribuindo para o aprimoramento dos dados produzidos 
pela ROCF. Adicionalmente, os resultados oriundos da aplicação da CP puderam ser 
confrontados com instrumentos que avaliam as dimensões de visoespacialidade e 
visoconstrução, sendo estas um dos conjuntos de habilidades requeridos para a 
execução da tarefa. Nesse sentido, os achados puderam ser comparados com aqueles 
obtidos nos subtestes Cubos da escala de desempenho intelectual de Wechsler, bem 
como no Desenho do Relógio, robustecendo os dados encontrados. Estudos futuros 
podem ampliar e incluir dados originados a partir da aplicação de testes que investiguem 
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habilidades executivas, tais como com aqueles obtidos nas tarefas da Torre de Londres 
e Torre de Hanói. Além disso, considera-se interessante, em casos clínicos, contrapor 
os resultados com tarefas puramente perceptuais, como figuras sobrepostas ou 
fragmentadas, com o objetivo de dissociar a percepção visoespacial das funções 
visoconstrutivas. Por fim, destaca-se a necessidade de continuidade deste estudo 
mediante busca por parâmetros psicométricos de validade, fidedignidade, bem como 
normatização quanto às variáveis idade e escolaridade, considerando as diferentes 
regiões do país, bem como contextos de desenvolvimento típico e grupos clínicos 
específicos. 
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TÍTULO: História e ensino de história indígena: a guerra ameríndia nos livros didáticos 

aprovados pelo PNLD (2017-2019). 

Resumo 

O objetivo desse trabalho foi avaliar todas as coleções de livros didáticos de História 
aprovados para os professores e alunos dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ano 
ao 9º ano), no PNLD 2017, analisando de maneira detida, como os povos indígenas são 
apresentados e representados nestes suportes didáticos e pedagógicos. Para tanto, foi 
feita uma análise da temática da guerra, e, de maneira mais ampla, toda forma de 
combate e embate entre índios e não índios ao longo da história do Brasil, com isso, 
avaliou-se que a temática da guerra ameríndia concentram-se nos volumes de 7º e 8º 
ano, mas mesmo que na totalidade dos volumes possuam tópicos ou quadros dedicados 
de forma exclusiva a abordar as categorias selecionadas na avaliação desta pesquisa, 
a temática da guerra ameríndia é tratada de forma fugaz. Assim, essas abordagens 
superficiais, não permitem ver muito além da existência dessas práticas guerreiras entre 
os indígenas brasileiros, e raramente propicia os alunos a terem uma reflexão de como 
se davam e qual era o significado da guerra entre índios e não índios para os próprios 
indígenas, assim como os rituais de antropofagia e a diferentes formas de organização 
social desses grupos em torno da pratica de guerrear, assim como o modo que se 
devam a organização das chefias, e as divisões sociais. 
 
Palavras-chave: guerra ameríndia; PNLD 2017; livro didático; 

TITLE: History and teaching of indigenous history: the Amerindian war in textbooks 

approved by PNLD (2017-2019) 

Abstract 

The objective of this work was to evaluate all the collections of History textbooks 
approved for teachers and students of the final years of Elementary School (6th grade 
to 9th grade), in PNLD 2017, analyzing in a detained way, how indigenous peoples are 
presented and represented in these didactic and pedagogical supports. For that, an 
analysis was made of the war theme, and, more broadly, any form of combat and clash 
between Indians and non-Indians throughout the history of Brazil, with this, it was 
evaluated that the subject of the Amerindian war is are concentrated in the 7th and 8th 
year volumes, but even though in the totality of the volumes they have exclusively 
dedicated topics or tables to approach the categories selected in the evaluation of this 
research, the subject of the Amerindian war is treated briefly. Thus, these superficial 
approaches do not allow us to see much more than the existence of these warlike 
practices among Brazilian natives, and seldom allows the students to have a reflection 
of how they were given and what was the meaning of the war between Indians and non-
Indians for the natives themselves , as well as the rituals of anthropophagy and the 
different forms of social organization of these groups around the practice of warfare, such 
as the way in which leadership is organized, and social divisions. 
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Introdução 

A relação entre a disciplina de História e o Ensino de História no espaço escolar tem 
passado por transformações importantes nos últimos anos no Brasil, exigindo dos 
professores/historiadores uma reflexão histórica de suas ações pedagógicas. Em boa 
medida isto é resultado de uma ampla discussão acerca das políticas públicas para a 
Educação em seus diferentes níveis. Dentre as várias políticas da educação, insere-se 
neste contexto, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), consolidado a partir do 
Decreto nº 7.084 de 27/01/2010, tornando-se um dos maiores e mais importantes 
processos de distribuição de livros escolares do mundo. Vinculado a essa distribuição, 
o país construiu um programa público de avaliação que é referência internacional. Em 
2017, ocorreu a última aplicação do PNLD, com livros a serem distribuídos para o triênio 
2017 – 2018 – 2019. O objetivo desse trabalho foi avaliar todas as coleções de livros 
didáticos de História aprovados para os professores e alunos dos anos finais do Ensino 
Fundamental (6º ano ao 9º ano), no PNLD 2017, analisando de maneira detida, como 
os povos indígenas são apresentados e representados nestes suportes didáticos e 
pedagógicos. Para tanto, foi feita uma análise da temática da guerra, e, de maneira mais 
ampla, toda forma de combate e embate entre índios e não índios ao longo da história 
do Brasil, com isso, buscou-se avaliar em que medida os autores e as editoras desses 
matérias didáticos abordam esse tema durante os volumes, e em que medida 
absorveram as atuais renovações historiográficas quanto ao tema dos povos indígenas 
brasileiros na história. 
 
Metodologia 

 
A metodologia aplicada à análise das coleções de livros didáticos de História aprovados 
no PNLD em 2017, quanto à temática da guerra ameríndia, tem como parâmetro o 
próprio edital de abertura dessas avaliações. De acordo com ele, “o Ensino de História 
numa perspectiva contemporânea norteia-se por pressupostos éticos, estéticos e 
culturais comprometidos com a formação de estudantes para a vivência social marcada 
pela partilha, pela participação, pelo respeito à diferença e pela responsabilidade para 
com as gerações futuras”. (Edital PNLD – 2017). Em outras palavras, o ensino de 
História deve estar conectado com as demandas do presente, no caso em questão deste 
trabalho, com o respeito à diferença dos povos indígenas em sua total possibilidade de 
reprodução física e cultural, promovendo o respeito ao diferente e as outras culturas na 
formação do Brasil, de ontem e de hoje (Wittmann, 2016). Ainda que discutindo 
questões ligadas a guerra ameríndia e suas múltiplas formas de combate e embate entre 
índios e não índios, é fundamental trazer essa discussão para as demandas do 
presente. A guerra ameríndia foi uma realidade da experiência indígena do período 
colonial da história do Brasil, e muito raramente do século XIX. Trazer essa realidade 
para o presente significa auxiliar o discente na compreensão do significado da guerra, 
nestes diferentes contextos históricos, promovendo a interculturalidade e a 
intersubjetividade de grupos humanos diversos, mais que a mera junção de informações 
episódicas e de eventos isolados, “pressupõe que o livro didático seja estruturado de 
modo a garantir a abordagem de temas, problemas e situações significativas para 
estudantes brasileiros em diferentes realidades escolares”; atentando para “abordagens 
renovadas, inclusivas e à luz das temáticas atuais do pensamento histórico” (Edital 
PNLD – 2017). Uma vez que, paradigmas construídos pela historiografia indígena há 
trinta anos, já não servem, para interpretar a sociedade brasileira no tempo presente, 
uma vez que novas demandas e desafios sócias, passam a exigir novos olhares sobre 
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o tempo passado. Por outro lado, o silencio construído por uma historiografia do 
passado, que não considerava o protagonismo dos indígenas ou que não pautava certos 
conteúdo ou recortes, já não servem para a superação de desigualdades históricas e a 
crescente ampliação dos direitos sócias. É importante destacar que as coleções 
aprovadas, ainda que possam ter limites ou eventuais restrições em um ou outro item, 
foram obras consideradas como propícias ao desenvolvimento de um trabalho 
pedagógico de qualidade. Após todo o processo de avaliação são obras que passaram 
por todos os quesitos gerais de exclusão, como, respeito a toda a legislação básica que 
orienta o funcionamento do ensino fundamental no Brasil, leis especificas tais como a 
11.645/2008, resoluções do Conselho Nacional de Educação e Estatuto da Criança e 
Adolescente. Alguns princípios éticos também foram observados como critérios de 
exclusão. Com destaque para obras que veicularam estereótipos e preconceitos de 
qualquer espécie e violem os Direitos Humanos essências e, não pode conter 
circunstancias gratuitas e descontextualização de violência e de ostentação a armas. 
Porém, a guerra ameríndia é um elemento constitutivo da História Indígena e, nesse 
sentido, o tratamento de suas estratégias e de seus elementos culturais que envolvem 
a pratica da guerra, devem ser abordados para a compreensão da História brasileira. 
As obras também não poderiam conter erros ou desatualizações graves que impliquem 
prejuízos ao aprendizado e, sobretudo, ao desenvolvimento do pensamento histórico. 
Desse modo, não foram admissíveis erros conceituais, de informação, de 
procedimentos, anacronismos e leituras voluntaristas do passado. A partir desses 
pressupostos, é que a análise das coleções foi realizada. Identificando e sistematizando 
em fichas de avaliação – ver anexos – elementos históricos e pedagógicos sobre a 
guerra ameríndia em cada uma das coleções do PNLD – 2017, promovendo um dialogo 
da bibliografia atual sobre a relação entre história enquanto disciplina e o Ensino de 
história em sala dela através do livro didático, assim como uma análise dos dados de 
forma qualitativa, destacando a categorização, descrição e interpretação das 
mensagens e informações contidas nesses suportes didáticos. Ao todo, foram 
aprovadas pelo PNLD de 2017, quatorze coleções, sendo elas: - Apolinário, Maria. 
Projeto Araribá – História. 4ª ed. Moderna, 2014. - Azevedo, Gislane & Seriacopi, 
Reinaldo. Projeto Teláris – História. 2ª. Editora Ática, 2015. - Berutti, Flávio. História para 
nosso tempo. 1ª. Editora Positivo, 2015. - Buono, Daniela. História.doc. 1ª ed. Saraiva 
Educação, 2015. - Boulos Júnior, Alfredo. História, sociedade e cidadania. 3ª ed. FTD, 
2015. - Braick, Patrícia. Estudar História: das origens do homem à era digital. 2ª ed. 
Moderna, 2015. - Campos, Flávio & Claro, Regina. História nos dias de hoje. 2ª ed. 
Editora Leya, 2015. - Cerqueira, Celia. Integralis – História. 1ª ed. IBEP, 2015. - Cotrim, 
Gilberto & Rodrigues, Jaime. Historiar. 2ª ed. Rio de Janeiro: Saraiva Educação, 2015. 
- Dias, Adriana & Grinberg, Keila. Vontade de saber – História. 3ª. FTD, 2015. - Mocellin, 
Renato & Camargo, Rosiane. Projeto Apoema – História. 2ª ed. Editora do Brasil, 2015. 
- Ribeiro, Vanise & Anastacia, Carla. Piatã – História. 1ª ed. Editora Positivo, 2015. - 
Vicentino, Cláudio & Vicentino, Bruno. Projeto Mosaico – História. Editora Scipione, 
2015. - Vaz, Maria Luisa & Panazzo, Silvia. Jornadas.hist. – História. 4ªed. Saraiva 
Educação, 2015. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os livros didáticos analisados nesta pesquisa estão disponibilizados em formato digital, 
no Memorial do PNLD, sediado na UFRN, e coordenado pela professora Margarida 
Dias. Porém, durante o processo de solicitação desse material, em agosto de 2018, 
grande parte destas coleções não estavam digitalizados pois, o Memorial do PNLD 
passava por processo de transferência de espaço físico, além da falta de verba e 
pessoal para a digitalização do acervo completo durante o período desta pesquisa em 
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questão. Dessa forma, durante a pesquisa só obtive a aquisição de 18 livros (32%) em 
formato digital disponibilizados pelo Memorial do PNLD dos 56 analisados , o restante 
foi adquiridos de forma física, através de doação das Escolas Estaduais do Estado do 
Rio Grande do Norte, após visitar várias instituições dentro da cidade do Natal, 
completei a documentação analisada com a ajuda das seguintes escolas: Escola 
Estadual Vigário Bartolomeu, Castro Alves, Alberto Torres e Desembargador Floriano 
Cavalcante (FloCa). Após avaliar todas as coleções de livros didáticos de História 
aprovados para os professores e alunos dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 
9ºano), e finalizada a análise de conteúdo através das fichas de avaliação, o primeiro 
aspecto analisado foi saber como essas coleções foram organizadas, ou seja, saber em 
que proporção os livros didáticos foram pautados por metodologias temáticas ou 
cronológicas. É observado que no PNLD 2017 todas as coleções foram organizadas de 
forma cronológica. Dessa forma, as coleções ignoram a possibilidade de um trabalho 
docente mais refletido quanto à dimensão necessária de seus conteúdos, e uma 
reflexão sistêmica em torno da História indígena tanto do presente quanto do passado, 
optando por uma abordagem de “toda a história” de modo superficial, descritivo e 
canônico, de modo desfavorável ao enfrentamento de uma historiografia factual, na qual 
coloca os indígenas a meros figurantes (Almeida,2010). Dessa forma, essa abordagem 
metodológica de organização cronológica, reflete diretamente na forma em que a guerra 
ameríndia, ou as suas múltiplas dimensões de combate e embate entre índios e não 
índios ao longo da história do Brasil se apresentam durante os livros didáticos 
analisados. Compreendendo o tema da guerra ameríndia como uma dimensão correlata 
da temática indígena, esse componente se torna ainda mais frágil na forma em que é 
abordado ao longo de todas as coleções. Uma vez que, segundo o próprio guia do PNLD 
2017 a temática indígena merece maior grau de investimento por parte de autores, de 
editoras e de professores no uso das coleções (BRASIL, p. 33). O segundo dado 
analisado através das fichas de avaliação, foi saber a quantidade de livros didáticos que 
não abordam nenhuma categoria da guerra ameríndia durante os volumes. Dos 56 livros 
didáticos aprovados pelo guia do PNLD 2017, 30 volumes não fazem nenhuma menção 
a qualquer aspecto da guerra ameríndia, ou seja, 53% dos livros analisados não 
abordam a guerra ameríndia e seus demais aspectos durante os volumes inteiros, essas 
ausências se apresentam da seguinte maneira: - 6º Ano: 12 volumes; - 7º Ano: Nenhum 
volume; - 8º Ano: 5 volumes; - 9º Ano: 14 Volumes; Essa organização na forma em que 
as ausências estão dispostas, explica-se pela organização cronológica de todas as 
coleções analisadas, que apesar de variarem como dividem as unidades e capítulos 
trabalhados ao longo dos volumes dentro de cada coleção, ministram basicamente o 
mesmo conteúdo entre as divisões de seus respectivos volumes. Assim, somente duas 
coleções apresentam algum conteúdo da guerra ameríndia nos volumes de 6º ano, 
sendo: - História, sociedade e cidadania; - Projeto Mosaico; Ao analisar a forma como 
essas categorias se apresentam nessas duas coleções nos volumes de 6º ano, observa-
se, porém, que a temática da guerra ameríndia se apresenta de forma fugaz em ambas 
as coleções. Na História, sociedade e cidadania a única categoria que é mencionada é 
o ‘parentesco’ no Cap. 5 – Os indígenas: diferenças e semelhanças – no tópico: a divisão 
do trabalho é feita por sexo e idade (p.97), citando as tarefas femininas (plantar, 
acompanhar o crescimento da lavoura e colher; coletar frutos como a castanha e o 
pinhão; transportar produtos; produzir farinha; tecer redes, fazer cestos, vasos, objetos 
usados em rituais e festas; preparar alimentos e cuidar das crianças) (p.98) e 
masculinas ( derrubar a mata, e preparar a terra para o plantio; construir armas de 
guerra, canoas e moradias; cuidar da segurança do grupo; caçar e pescar) (p.98), não 
especificando quais grupos indígenas possuem essa divisão de tarefas, e em que 
momento histórico e espaço, essa divisão ocorria, tratando de forma genérica a divisão 
social dos mais diversos grupos indígenas brasileiros. Na coleção Projeto Mosaico, a 
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atenção a temática da guerra ameríndia se faz presente, no Cap. 4 - povos indígenas 
do Brasil -, no tópico: Rituais e Organização social (p.61). Todas as categorias 
analisadas são apresentadas aos alunos, porém de forma extremamente breve, 
ocupando somente uma página do volume, não especificando claramente a diferença 
entre antropofagia e canibalismo, e sob a perspectiva dos europeus: “Esse costume, 
conhecido como antropofagia ou canibalismo, causou espanto nos colonizadores 
europeus, foi reprimido e gradualmente deixou de ser praticado.” (p.61), aliado a esse 
tópico e reforçando essa perspectiva europeia, é apresentado uma Reprodução da 
ilustração de Theodor de Bry, que nunca esteve no Brasil, realizada pela Biblioteca 
Municipal Mário de Andrade, sobre o ritual antropofágico relatado pelo alemão Hans 
Staden em seu livro: Duas Viagens ao Brasil, 1557, reforçando o estereótipo europeu 
de uma pratica ritualistícas feita pelos indígenas. Em seguida, ao analisar os volumes 
de 7º ano percebe-se que todos eles concentram algum aspecto da guerra ameríndia 
pois, é nesse ano de ensino que se abordam, os assuntos sobre a América pré-
colombiana, os primeiros contatos entre indígenas e europeus, a colonização 
portuguesa na América, os franceses e holandeses no Brasil, e de modo geral o período 
Colonial da História do Brasil, como podem ser vistos ao analisar os títulos dados aos 
capítulos nos sumários de cada coleção referente ao 7º ano, que apresentam algum 
aspecto das categorias analisadas nas fichas de avaliação: - Projeto Araribá: - Unidade 
VII – As grandes navegações e os portugueses na América: Tema 3 – Primeiros 
contatos entre indígenas e portugueses; -Unidade VII – As grandes navegações e os 
portugueses na América: Tema 4 – A colonização portuguesa na América; - Unidade 
VIII – O nordeste Colonial – Tema 3 – Os holandeses no Nordeste; - Projeto Teláris: - 
Capitulo 8 – Os indígenas e o começo da colonização; - Capitulo 11 – Expandindo as 
fronteiras da América; - História para nosso tempo: - Capitulo 6: povos americanos e o 
encontro de culturas; - Capitulo 9: Os povos indígenas no início da colonização; - 
Capitulo 10 – As lutas e as conquistas dos povos indígenas; - História.doc.: - Capitulo 
11 – A sociedade tupinambá em Pindorama; - História, sociedade e cidadania: - Capitulo 
10 – As Grandes Navegações; - Capitulo 11 – América: Astecas, Maias, Incas e Tupis; 
- Capitulo 13 – Colonização Portuguesa: Administração; -Estudar História: das origens 
do homem à era digital: - Capitulo 7 – A América pré-colombiana; - História nos dias de 
hoje: - Capitulo 9 – O Brasil antes de Cabral; - Capitulo 10 – A conquista colonial 
portuguesa; - Integralis: - Capítulo 10 – Os povos nativos; - Historiar: - Capítulo 8 – 
Povos da América; - Capítulo 11 – Estado e Religião; - Capítulo 14 – Holandeses no 
Brasil; - Vontade de saber: - Capítulo 1 – Construindo a história; - Capítulo – A 
colonização na América portuguesa; - Projeto Apoema: - Capítulo 15 – Os Nativos do 
Brasil; - Capítulo 19 – Colonização da América Portuguesa; - Piatã: - Capítulo 11 – 
Povos da Terra Brasilis; - Projeto Mosaico: - Capítulo 11 – A administração na América 
portuguesa; - Capítulo 12 – As fronteiras na América portuguesa; - Jornadas.hist.: – 
Capítulo 14 – O Brasil do açúcar; – Capítulo 12 – Povos Americanos; Nos volumes de 
7º ano de modo geral percebe-se que, os conteúdos relacionados a guerra ameríndia e 
seus demais aspectos relacionados se apresentam de forma superficial. Mesmo que na 
totalidade dos volumes possuam tópicos ou quadros dedicados de forma exclusiva a 
abordar as categorias selecionadas na avaliação das fichas, a temática da guerra 
ameríndia é tratada de forma breve. Essas abordagens superficiais, não permitem ver 
muito além da existência dessas práticas guerreiras entre os indígenas brasileiros, e 
raramente propicia os alunos a terem uma reflexão de como se davam e qual era o 
significado da guerra entre índios e não índios para os próprios indígenas, assim como 
os rituais de antropofagia e a diferentes formas de organização social desses grupos 
em torno da pratica de guerrear, como o modo que se devam a organização das chefias, 
e as divisões sociais. Nos volumes de 8º ano, 9 coleções abordam a temática da guerra 
ameríndia, porém, novamente essa abordagem é feita de forma secundaria, seguindo o 
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mesmo padrão dos demais volumes, sendo em nenhum momento o assunto principal 
dos capítulos, conforme listados a seguir: - Projeto Araribá: - Unidade I – A expansão 
da América portuguesa – Tema 2 – A conquista do sertão; - Unidade I – A expansão da 
América portuguesa – Tema 4 – Crise e rebelião na colônia; - História.doc: - Capítulo 3 
– Economia e sociedade na América portuguesa; - Capítulo 4 – O Brasil holandês e os 
quilombos de Palmares; - História, sociedade e cidadania: - Capítulo 2 –A marcha da 
colonização na América portuguesa; - Estudar História: - Capítulo 1 – A expansão da 
América Portuguesa; - História nos dias de hoje: - Capítulo 6 – A idade do ouro no Brasil 
e as revoltas coloniais; - Integralis: - Capítulo 1 – Início da colonização; - Capítulo 3 – 
Terra do açúcar; - Historiar: - Capítulo 8 – Independência do Brasil; - Capítulo 13 – 
Período regencial; - Projeto Apoema: - Capítulo 6 – Os holandeses no Brasil; - Capítulo 
7 – A colonização do interior do Brasil; - Jornadas.hist.: - Capítulo 1 – A ocupação do 
Interior; Percebe-se de modo geral, que nos volumes de 8º ano a guerra ameríndia 
concentra-se de forma secundaria nos capítulos referentes ao processo de expansão 
da colonização portuguesa e invasões holandesas e francesas, quando esses se 
aliaram aos indígenas. Mesmo que dentro destes capítulos tenham tópicos dedicados 
exclusivamente a abordar as categorias analisadas nesta pesquisa, a abordagem 
dessas categorias é feita de forma breve com poucos parágrafos dedicados a abordar 
esses temas. É importante destacar que algumas coleções buscaram enfatizar a guerra 
ameríndia nestes contextos como uma reação e resistência a dominação estrangeria, 
apresentando aos alunos a Guerra dos Bárbaros (1650 e 1720) como reação ao 
processo de ocupação do sertão, a Guerra Guaranítica (1754-1756) como reação ao 
Tratado de Madri (1750), e enfatizam seu protagonismo na expulsão dos franceses da 
baia de Guanabara em 1567, pelos indígenas temiminós. E por fim, nenhuma coleção 
nos volumes de 9º ano abordam as categorias analisadas referentes a guerra ameríndia. 
Colaborado novamente pela perspectiva metodológica de organização dessas 
coleções, sendo todas elas cronológicas, os volumes de 9º ano concentram assuntos 
mais próximos do tempo presente, em que raramente a temática indígena é abordada. 
Entretanto, apesar de a guerra ameríndia ter sido uma realidade da experiencia indígena 
do período colonial da história do Brasil, e muito raramente do século XIX. Trazer essa 
realidade para o presente significa auxiliar o discente na compreensão do significado da 
guerra, nestes diferentes contextos históricos, promovendo a interculturalidade e a 
intersubjetividade de grupos humanos diversos. 
 
Conclusão 

 
Após avaliar todas as coleções de livros didáticos de História aprovados para os 
professores e alunos dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9ºano), e finalizada 
a análise de conteúdo através das fichas de avaliação e compreendendo o tema da 
guerra ameríndia como uma dimensão correlata da temática indígena. É possível 
concluir que a temática da guerra ameríndia ainda é um componente frágil no conjunto 
de todas as coleções analisadas aprovados no ultimo PNLD 2017. Trinta volumes dos 
cinquenta e seis aprovados não abordam nenhum tema relacionado a guerra ameríndia, 
concentrando essas ausências nos volumes iniciais e finais de cada coleção, 6º ano e 
9º ano. Essa ausência é explicada pela metodologia de organização dessas coleções, 
na qual todas optaram por uma organização cronológica de seus conteúdos. Essa 
organização, portanto, justifica todos os volumes de 7º ano e nove volumes de 8º ano 
apresentarem a temática da guerra ameríndia em algum momento dentro de seus 
volumes. Pois, são nesses anos de ensino em que a História Colonial é abordada com 
maior ênfase. Entretanto, a qualidade, a forma, e a densidade como a temática da 
guerra ameríndia são abordadas nesses volumes precisam de um maior grau de 
investimento por parte de autores, editores, e de professores no uso dessas coleções 
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pois, os conteúdos relacionados a guerra ameríndia e seus demais aspectos 
relacionados se apresentam de forma superficial. Mesmo que na totalidade dos volumes 
possuam tópicos ou quadros dedicados de forma exclusiva a abordar as categorias 
selecionadas na avalição das fichas, a temática da guerra ameríndia é tratada de forma 
breve. Essas abordagens superficiais, não permitem ver muito além da existência 
dessas práticas guerreiras entre os indígenas brasileiros, e raramente propicia os alunos 
a terem uma reflexão de como se davam e qual era o significado da guerra entre índios 
e não índios para os próprios indígenas, assim como os rituais de antropofagia e a 
diferentes formas de organização social desses grupos em torno da pratica de guerrear, 
como o modo que se devam a organização das chefias, e as divisões sociais. Enfatizo 
a necessidade da continuidade desta pesquisa, pois no presente projeto não foi possível 
detalhar toda a documentação analisada nesta pesquisa, principalmente por se tratar 
de uma documentação extensa. Não sendo possível avaliar com detalhes em que 
medida essas coleções promovem um dialogo da bibliografia atual sobre a temática 
indígena em sua totalidade. 
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TÍTULO: ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO NA ESCRITA DE 

DISSERTAÇÕES DO PROFLETRAS 

Resumo 

Este estudo avalia uma dissertação de mestrado da área de letras do ano de 2016. O 
foco é direcionado para as citações presentes no corpus. Entendemos como citação a 
utilização de um termo, expressão ou conhecimento de outrem, creditando devidamente 
o autor, para complementar uma ideia utilizando de um argumento de autoridade, 
atribuindo, assim, maior credibilidade ao que foi escrito. Temos como objetivo 
compreender como o pesquisador (autor da dissertação) se relaciona com as citações 
e se, de fato, há um bom enquadramento para estas dentro de sua argumentação. 
Tomamos como fundamentação teórica Fuchs (1985) e Pêcheux (1997, p.162) acerca 
de paráfrase, Authier-Revuz (2000, 2001, 2004, 2011) com relação aos discursos direto, 
indireto e aos dilemas da escrita acadêmica e Maingueneau (2001, p.152) com relação 
às citações mistas. A análise dos materiais realça a cultura da utilização das citações 
sem uma boa base argumentativa para justificá-las. 
 
Palavras-chave: citações; paráfrase; escrita acadêmica; argumentação. 

TITLE: The discourse of the other and its use in a master's thesis 

Abstract 

This study evaluates a dissertation of masters of the area of letters of the year of 2016. 
The focus is directed to the present quotations in the corpus. We understand as citation 
the use of a term, expression or knowledge of another, duly crediting the author, to 
complement an idea using an authority argument, thus attributing greater credibility to 
what was written. We aim to understand how the researcher (author of the dissertation) 
relates to the citations and if, in fact, there is a good framework for these within his 
argumentation. We take as theoretical basis Fuchs (1985) and Pêcheux (1997, p.162) 
on paráfrase, Authier-Revuz (2000, 2001, 2004, 2011) regarding direct and indirect 
discourses and the dilemmas of academic writing and Maingueneau (2001 , p.152) with 
regard to mixed citations. The analysis of the materials emphasizes the culture of using 
the quotations without a good argumentative basis to justify them. 
 
Keywords: citations; paraphrase; academic writing; argumentation. 

Introdução 

Contextualizamos, neste trabalho, a inserção do discurso do outro, em suas mais 
diversas formas (direta e indiretamente), na tentativa de compreender como a opinião 
do pesquisador se insere diante de um discurso de autoridade. Para que isso seja 
possível, apresentamos a fundamentação teórica e o corpus a ser trabalhado: uma 
dissertação de mestrado composta por 193 páginas. Para Fuchs (1985), a paráfrase é 
algo muito corriqueiro no âmbito da escrita acadêmica, sendo vista como um método de 
reformulação/construção de algo novo, mais especificamente um texto, trazendo, junto 
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a si, o dizer do outro com as características de quem escreve. Já para Pêcheux (1997, 
p.162), as palavras podem passar por processos de “reformulação” de sentido quando 
mudam de uma constituição discursiva para outra, da mesma maneira que palavras com 
significados opostos podem passar a dispor do mesmo valor significativo em dada 
formação do discurso. Focamos, também, nos desafios enfrentados por um pesquisador 
no processo de escrita acadêmica, onde, baseando-nos em Authier-Revuz (2000, 
2011), entendemos que um dos maiores dilemas é o posicionamento diante do outro, 
de maneira que haja, além de um argumento de autoridade, a colocação da opinião 
daquele que está tomando a teoria como base, demonstrando sua singularidade dentro 
do discurso, mesmo que este não seja de sua autoria. O discurso direto também se faz 
presente na pesquisa, assumindo um grande papel como aliado para o autor da 
dissertação. Authier-Revuz (2004, p.70) declara que o discurso direto é uma forma de 
divulgar a autonomia do pesquisador, fazendo com que este seja apenas aquele que 
anuncia o dito do autor original, mas continua dependendo de outro ato de enunciação 
para que o raciocínio seja completo e não somente uma citação jogada a esmo no 
discurso. Já com relação ao discurso indireto, Authier-Revuz (2004, p.12), coloca o 
pesquisador como sendo um “tradutor” das palavras daquele em que foi tomado como 
embasamento teórico. Em suas palavras, o pesquisador nos remete ao outro, mas, ao 
mesmo tempo, deixa suas marcas de apropriação do conteúdo que foi estudado. Este 
movimento nos faz enxergar que há uma tentativa de trazer o discurso de outrem como 
voz de autoridade, fazendo com que suas palavras ganhem credibilidade e 
cientificidade. Ao chegarmos em discurso misto (ou híbrido), recorremos a Maingueneau 
(2001, p. 152) para avaliarmos os quadros em que este tipo de discurso se encaixa, 
para, então, deduzirmos que ele é decorrente de uma evolução midiática, fazendo com 
que o pesquisador se distancie do sujeito posicionado como interlocutor por meio do 
discurso direto ao mesmo tempo em que tenta introduzir seu ponto de vista. A partir do 
que foi exposto, a questão que norteia este trabalho é: Como o pesquisador se articula 
para, além de utilizar o discurso do outro, conseguir exprimir as suas marcas dentro da 
pesquisa? 
 
Metodologia 

 
O trabalho é constituído por uma análise textual e por uma sumarização das citações 
presentes no corpus de uma dissertação de mestrado na área de letras. A primeira etapa 
realizada foi a de contagem geral de citações (independente de serem diretas, indiretas, 
mistas ou ilhas textuais), sendo seguida por suas devidas classificações e, mais a frente, 
pela contabilização dos nomes dos autores citados. Alguns trechos da dissertação foram 
selecionados para que pudéssemos identificar o real posicionamento do pesquisador 
diante dos discursos utilizados como base. 
 
Resultados e Discussões 

 
A partir deste ponto, iremos analisar uma dissertação de mestrado da área de letras do 
ano de 2016. O que veremos a seguir são os dados recolhidos diretamente da fonte e 
enquadrados no tema da pesquisa: como um pesquisador utiliza as citações dentro de 
seu trabalho? ANÁLISE QUANTITATIVA DE CITAÇÕES E SUA RELAÇÃO COM O 
NÚMERO DE PÁGINAS DA DISSERTAÇÃO: A dissertação analisada conta com 193 
(cento e noventa e três) páginas, onde, dentro destas, 63 (sessenta e três) páginas são 
ocupadas com algum tipo de citação. Detalhando um pouco mais, e colocando em 
percentual, é como se as citações representassem, aproximadamente, 32,64% do 
trabalho. Para tanto, podemos aplicar o conceito de singularidade proposto por Authier-
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Revuz (2000, 2001), compreendendo a necessidade do pesquisador em dar voz ao seu 
trabalho, usando como apoio a voz do outro, sendo a testemunha capaz de refletir sobre 
os dizeres. ANÁLISE QUANTITATIVA DE CITAÇÕES DIRETAS: Foram encontradas 
154 (cento e cinquenta e quatro) citações, onde, dentro destas, 96 (noventa e seis) são 
citações diretas (correspondendo a 62,3% do todo). Inseridas neste percentual, temos 
as citações diretas curtas (correspondendo a 63,54% das citações diretas) e as citações 
diretas longas (correspondendo a 36,45% das citações diretas). Compreendemos como 
citação direta aquela que reproduz fielmente as palavras do autor, ou seja, exprime um 
discurso direto que, segundo Authier-Revuz (2004, p.70), possibilita o pesquisador a ser 
um porta-voz do discurso do outro. Abaixo, apresentamos algumas das citações diretas 
utilizadas para apoiar a argumentação dentro da dissertação, sendo estas: 1. 
Reportando Bakhtin/Volochínov (2014, p.99), “a palavra está sempre carregada de um 
conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial”. (Página 23 da dissertação, 4º 
parágrafo) 2. Nas palavras de Geraldi (2013, p.14), [...] o trabalho linguístico é contínuo, 
realizado por diferentes sujeitos, em diferentes momentos históricos, em diferentes 
formações sociais, dentro das quais diferentes sistemas de referência se cruzam (e se 
digladiam) a língua que vai constituindo mantém-se porque se modifica. (Página 40 da 
dissertação, segunda citação direta longa) 3. Para ele, “[...] a leitura seria um ato de 
posicionamento político diante do mundo. E quanto mais consciência o sujeito tiver 
deste processo, mais independente será sua leitura, já que não tomará o que se afirma 
no texto que lê como verdade ou como criação original, mas sim como produto”. (Página 
123, 2º parágrafo) O discurso direto é muito utilizado para passar uma sensação de 
credibilidade diante de quem está lendo, além de demonstrar que houve, de fato, uma 
dedicação para que a pesquisa fosse realizada. Ao analisarmos as citações dentro do 
contexto em que estão inseridas na dissertação, é possível que entendamos que não 
estão lá apenas “por acaso”, mas sim com a intenção de complementar uma informação 
que já havia sido passada, apresentando uma voz discursiva com maior autoridade no 
assunto. Retomando o primeiro exemplo listado acima, podemos observar o contexto 
no qual a citação foi inserida: uma visão sobre o significado das palavras. O parágrafo 
é introduzido por uma breve explicação, de acordo com o ponto de vista do pesquisador, 
e, logo em seguida, visualizamos a citação como meio de complementar a fala e 
adicionar credibilidade. Observe: [As “palavras” – carregadas de ideologia – têm, no 
mínimo, duas faces: do acordo ou da colisão. É nessa atmosfera que as áreas do 
conhecimento se constituem, o que não invalida “as palavras alheias”, pelo contrário, 
torna-as vivas. É na discordância que os opostos se perpetuam, ganham status 
distintos, não necessariamente, menos ou mais relevante. Reportando 
Bakhtin/Volochínov (2014, p. 99), “a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou 
de um sentido ideológico ou vivencial”.] (trecho retirado da página 23 da dissertação) 
No segundo exemplo, a citação é utilizada para dar continuidade a um assunto iniciado 
nos parágrafos anteriores que, no caso, seriam as vozes do discurso, e rapidamente é 
retomada no parágrafo seguinte (“Dessa forma, muitas vozes ecoam no nosso dizer.”). 
No terceiro exemplo, assim como nos anteriores, vemos uma preocupação do 
pesquisador em utilizar o discurso direto para enriquecer sua opinião, visto que, no 
próximo parágrafo, somos agraciados com a opinião do pesquisador (“O autor 
desmistifica a ‘mistificação da leitura’, já que, na visão desse autor, o ato de ler não diz 
respeito a um saber ‘mais’, podendo, muitas vezes, tornar-se um ‘aprisionamento’”). Por 
fim, dizemos que as citações diretas presentes na dissertação estão bem posicionadas 
e de acordo com as regras de escrita da instituição em que acontece. ANÁLISE 
QUANTITATIVA DE CITAÇÕES INDIRETAS: Foram encontradas 154 (cento e 
cinquenta e quatro) citações, onde, dentro destas, 46 (quarenta e seis) são indiretas 
(correspondendo a 29,87% do todo). Compreendemos como citação indireta aquela em 
que o discurso do outro está projetado de maneira implícita, sofrendo uma reformulação 
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ou tentativa de aproximação nas palavras usadas pelo pesquisador com base no autor. 
Para Fuchs (1985), quando o discurso do outro é colocado em funcionamento, o 
pesquisador dá suas marcas por meio de procedimentos linguísticos que aproximam, 
unificam e reformulam, ou apenas confirmam o que foi dito. Abaixo, 1 (um) discurso 
indireto foi selecionado para uma análise de acordo com os dizeres de Fuchs (1985) a 
respeito da concepção de paráfrase e suas especificações. 1. Segundo Clare (2012), o 
objetivo recai para o ensino da língua oral, sobretudo, por se valorizar o ato 
comunicativo. Somente nos últimos anos da década de 70 que há uma preocupação 
com o ensino da escrita. (página 44, 4º parágrafo) Agora, partiremos para a identificação 
da paráfrase, comparando o trecho retirado da dissertação com o excerto original, 
utilizado como fundamentação teórica: 1. “Os autores da maioria dos livros didáticos se 
preocuparam exclusivamente com a língua oral, visando à comunicação, e se 
esqueceram de que é objetivo do professor de português trabalhar também a língua 
escrita (especialmente, a padrão, desconhecida, em geral, dos alunos) para ampliar os 
recursos de expressão de seus alunos.” (CLARE, 2012) Como podemos observar, o 
pesquisador utiliza uma paráfrase sinonímia, ou seja, aquela em que os sinônimos são 
empregados para que não se repita o dizer original do autor consultado. No trecho 
retirado da dissertação, observamos “o objetivo recai para o ensino da língua oral”, 
enquanto na obra original, temos “se preocupam exclusivamente com a língua oral”, 
podemos ver uma equivalência de sentido nos termos empregados. Outro momento em 
que há equivalência seria, na paráfrase, “o ato comunicativo”, enquanto, para Clare, 
seria “visando à comunicação”. Para Fuchs (1985), “É, pois, o sentido denotativo de 
base (e não somente o referente denotado) que deve ser idêntico.” (FUCHS, 1985, 
p.132), ou seja, a proposta comunicativa deve ser a mesma, o que acontece dentro do 
exemplo exposto da dissertação. Ao fim da análise, podemos perceber que, dentro das 
perspectivas dos autores que foram tomados como base, a paráfrase está devidamente 
estruturada e atende aos requisitos de uma “paráfrase sinonímia”. ANÁLISE 
QUANTITATIVA DE ILHAS TEXTUAIS E CITAÇÕES MISTAS (HÍBRIDAS): Foram 
encontradas 154 (cento e cinquenta e quatro) citações, onde, dentro destas, nenhuma 
se caracteriza como ilha textual e 12 (doze) podem ser consideradas citações mistas 
(híbridas). Para Maingueneau (2001, p.152), o “discurso direto com que” (híbrido) é uma 
forma utilizada pelo pesquisador para se distanciar daquele sujeito que é tomado como 
interlocutor (por meio do discurso direto) e, ao mesmo tempo, apresentar um ponto de 
vista e seu modo de linguagem. Na página 37 (trinta e sete), parágrafo 1 (um), da 
dissertação analisada, assim como na página 162 (cento e sessenta e dois), parágrafo 
2 (dois), encontramos uma citação mista explícita e bastante esclarecedora para 
aqueles que ainda têm dúvidas a respeito deste tipo de discurso. Vejamos: [Bakhtin 
(2014, p.127) metaforiza que o livro é um “ato de fala impresso”, logo, se assim é o livro, 
na ótica do autor, por relação, a escrita também é.] Página 37. [Tudo indica que há 
apenas esse fenômeno como marca da heterogeneidade mostrada, pois a linguagem 
utilizada no texto do aluno 04 demonstra uma escrita madura e tende a se aproximar do 
que Fuchs (1985) chama de paráfrase como reformulação, isto é, “a reformulação 
parafrástica consiste em identificar a significação do texto-fonte assim reconstruída 
àquela do novo texto”, e, é a partir do dizer do texto-fonte, influenciado por outras leituras 
e saberes que o aluno, possivelmente, construiu-se como um novo discurso.] Página 
162. Como pudemos observar, o início do discurso nos permite acreditar que haverá 
uma introdução de discurso direto quando, na verdade, o pesquisador segue com uma 
espécie de síntese dos dizeres do autor citado. A fala de Bakthin (2014, p.127) é isolada 
por aspas (“ ”), mas é seguida por um comentário, um apanhado do que foi 
compreendido no dito anterior, assim como ocorre com Fuchs (1985) no segundo 
exemplo. ANÁLISE QUANTITATIVA DE TEÓRICOS A SEREM USADOS COMO 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Foram encontradas 216 (duzentas e dezesseis) 
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menções à autores/pensadores dentro da dissertação. Abaixo, serão listados, em ordem 
decrescente, os devidos autores/pensadores verificados nas 193 páginas da 
dissertação de mestrado. 1. Geraldi (56 menções) 2. Franchi (34 menções) 3. 
Bakhtin/Volochínov (28 menções) 4. Authier-Revuz (21 menções) 5. Maingueneau (19 
menções) 6. Bakhtin (17 menções) 7. Clare (12 menções) 8. Koch (6 menções) 9. 
Charaudeau (5 menções) 10. Fuchs e Marcuschi (4 menções cada) 11. Britto (3 
menções) 12. Lima; Amorim/ Faraco/ Descartes/ Weedwood/ Coracini/ Farias/ Leffa (1 
menção cada) Visto que a maior parte destes teóricos tem uma forte ligação com a 
educação e o ensino da língua portuguesa, é válido que tenham sido mencionados e 
utilizados como embasamento teórico para a pesquisa da dissertação de mestrado. 
 
Conclusão 

 
Este trabalho se propôs a analisar uma dissertação de mestrado com relação ao uso do 
discurso do outro a fim de perceber se há desenvoltura e o manuseio correto do 
pesquisador diante de suas fontes de conhecimento. Os trechos analisados são 
indicativos de uma boa pesquisa e estruturação da dissertação realizada pelo 
pesquisador, visto que, com facilidade, ele consegue mobilizar as vozes externas para 
a construção de novos conhecimentos a partir dos autores utilizados como 
embasamento teórico. A utilização de discurso direto se faz muito presente e é 
devidamente encaixada no contexto que o pesquisador se introduz, abrangendo, 
também, o discurso indireto, conduzido com maestria e demonstração do estudo prévio 
a respeito das teorias escolhidas. 
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TÍTULO: A FUNÇÃO ARGUMENTATIVA DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA NA 

SENTENÇA JUDICIAL CONDENATÓRIA 

Resumo 

Os crimes de estupro de vulnerável e atentado violento ao pudor, quando possuem 
depoimentos de testemunhas, estes têm um valor extraordinário para o âmbito jurídico. 
Isso ocorre, porque raramente se têm testemunhas, já que esses casos comumente 
ocorrem em ambientes fechados, apresentando apenas o depoimento da vítima e do 
réu como meio probatório. A fim de analisar o valor da argumentação do depoimento da 
testemunha na decisão final da juíza, este artigo estuda a (não) assunção da 
Responsabilidade Enunciativa (RE) a partir da sequência argumentativa em dois 
depoimentos de testemunhas dos crimes em questão, dispostos em uma sentença 
penal condenatória. Esta pesquisa qualitativa de cunho interpretativista objetiva: 
identificar, descrever e interpretar narrativas de testemunhas no que concerne à 
assunção da RE e à Mediatividade. Teoricamente, o estudo se fundamenta nos 
postulados da Análise textual dos discursos (ATD) com Adam (2011), Guentchéva 
(2011) e Rodrigues (2016, 2017), em diálogo com teorias linguísticas enunciativas, 
como Rabatel (2016). A análise dos dados aponta para os seguintes resultados: 1. em 
ambos os depoimentos das testemunhas, a enunciadora e o locutor testemunha (L-T) 
ora assumem a RE, ora apresentam um quadro de Mediatividade. 2. A assunção da RE 
é estruturada por meio de argumentos que auxiliam na construção do Ponto de Vista 
(PDV) de cada testemunha sobre o crime. 3. Esse PDV pode ser convincente ou não, 
dependendo do argumento relacionado a ele. 
 

Palavras-chave: Depoimento de testemunha, Mediatividade, Responsabilidade 

enunciativa 

TITLE: THE ARGUMENTATIVE FUNCTION OF THE WITNESS STATEMENT IN THE 

CONDEMNATION OF THE JUDICIAL SENTENCE 

Abstract 

Crimes of rape of vulnerable and indecent assault, when they have witness statement, 
these have an extraordinary value for the scope legal . This is because seldom have 
witnesses, since these cases commonly occur indoors, presenting only the testimony of 
the victim and the defendant as evidence. In order to analyze the value of the 
argumentation of the witness statement in the final decision of the judge, this article 
studies the (non) assumption of the Enunciative Responsibility from the argumentative 
sequence in two witness statements of the crime of rape of vulnerable and indecent 
violent attack, disposed of in a sentence. This qualitative research aims to identify, 
describe and interpret narratives of witnesses regarding the assumption of Enunciative 
Responsibility and Mediativity. Theoretically, the study is based on the postulates of the 
Textual Analysis of Discourses (ATD) with Adam (2011), Guentchéva (2011) and 
Rodrigues (2016, 2017), in dialogue with Enunciative Linguistic Theories such as 
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Rabatel (2016). The analysis of the data points to the following results: 1. In both 
witnesses statements, the speaker and the witness-speaker now take the Enunciative 
Responsibility, or they have Mediativity. 2. The assumption of Responsibility is structured 
through arguments that help construct the Point of View of each witness about the crime. 
3. This Point of View can be convincing or not depending on the articulation of the 
argument related to it. 
 
Keywords: Witness Statement. Mediativity. Enunciative Responsibility 

Introdução 

A sentença penal condenatória é um gênero jurídico que, em sentido estrito, constitui a 
decisão terminativa e definitiva do processo. Nesse documento, o juiz decide que o réu 
é responsável pelas denúncias formuladas pela acusação. Diferentemente da sentença 
absolutória, a condenatória deverá apresentar obrigatoriamente as circunstâncias 
agravantes ou atenuantes presentes na pena. 
 
No Artigo 387 do Código de processo penal (CPP), transcrito a seguir, encontramos 
essas e outras obrigatoriedades que o juiz penal deve realizar ao redigir uma sentença 
desse tipo. 
 I - Mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, 
e cuja existência reconhecer; II - Mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo 
o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto 
nos arts. 59 e 60 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; 
III - aplicará as penas de acordo com essas conclusões; IV - Fixará valor mínimo para 
reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo 
ofendido; V - Atenderá, quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e 
medidas de segurança, ao disposto no Título Xl deste Livro; VI - Determinará se a 
sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e designará o jornal em que 
será feita a publicação [...][1] 
 
Neste estudo, analisamos o depoimento de testemunhas em uma sentença penal 
condenatória do crime de estupro de vulnerável, atentado violento ao pudor e 
aliciamento de menores, nos quais estão dispostos no art. 217-A, art. 214 e art.241-D 
do Código Penal Brasileiro. 
Pesquisas com sentenças penais condenatórias possuem uma grande relevância social 
devido à sua temática. Os casos de estupro de vulnerável e de atentado violento ao 
pudor, considerados crimes hediondos segundo a lei federal, são crimes que, por muitas 
vezes, não deixam vestígios durante sua tentativa, ou mesmo quando consumado. 
Como os vestígios desaparecem rapidamente em decorrência do tempo, torna-se 
extremamente difícil a colheita de provas com a vítima que sofreu o abuso sexual. 
Sendo assim, a prova desses crimes é produzida essencialmente com o exame de corpo 
de delito, e, na hipótese de tentativa, em que não chega a haver a conjunção carnal, 
dificilmente restam elementos a serem periciados junto à ofendida. Mesmo havendo 
consumação, os resquícios podem ter desaparecido com o tempo, ou podem nem 
sequer ter ocorrido, como na hipótese de mansa submissão após o emprego de grave 
ameaça, ou ainda quando não há ejaculação do agente, só para citar alguns exemplos 
(CAPEZ, 2015). 
Por esse motivo, os depoimentos de testemunhas (quando há testemunhas) e os 
depoimentos do réu e da vítima são de grande valor para a decisão judicial. 
Na perspectiva da interface Linguagem e Direito e partindo da investigação em um texto 
jurídico, esta pesquisa se fundamenta no âmbito da Linguística Textual (LT), nos 
postulados da Análise textual dos discursos (ATD), em diálogo com teorias linguísticas 
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enunciativas. Para isso, apoiamo-nos em Adam (2011, 2017), Rabatel (2016), 
Guentchéva (2011) e Rodrigues (2016, 2017). 
Considerando esses aspectos teórico-metodológicos, buscamos responder às 
seguintes questões: (1) como a função argumentativa auxilia na construção da (não) 
assunção da responsabilidade enunciativa nos depoimentos das testemunhas?; (2) 
quais marcas linguísticas presentes nos depoimentos induzem a um quadro de 
mediatividade? e (3) como um esquema argumentativo pode auxiliar na construção do 
ponto de vista (doravante PDV) do locutor-enunciador? Para responder a essas 
indagações, estabelecemos como objetivos identificar, descrever, analisar e interpretar 
depoimentos de testemunhas na sentença judicial condenatória no que concerne à 
assunção da responsabilidade enunciativa, à mediatividade e ao ponto de vista a partir 
da função argumentativa. 

  
 
Metodologia 

 

A sentença judicial condenatória utilizada neste trabalho é constituída por dois 
depoimentos de testemunhas do crime de estupro de vulnerável, atentado violento ao 
pudor e aliciamento de menores, nos quais estão dispostos no art. 217-A, art. 214 e 
art.241-D do Código Penal Brasileiro. O primeiro tem como testemunha o tio da vítima 
e o segundo, a avó da criança. 

É importante destacarmos que o documento analisado não é de domínio público, sendo, 
pois, disponibilizado para este trabalho. Por esse motivo, os nomes das partes, o 
número do processo, o nome do juiz e a localização foram apagados. 

Tendo o depoimento de testemunha como objeto de análise, entendemos que a nossa 
pesquisa é documental, uma vez que exploramos fenômenos linguísticos em materiais 
“que não receberam tratamento analítico” (GIL, 2010, p. 51), porém são manipuláveis a 
partir de procedimentos de análise próprios, de modo a atender as necessidades de 
investigação do pesquisador. 

Ainda sobre os procedimentos técnicos, a pesquisa também é do tipo bibliográfica. Esse 
tipo de pesquisa se alicerça na contribuição de diferentes autores sobre o assunto, que 
estão dispostos em livros, revistas, artigos, periódicos e em outros materiais que estão 
disponíveis na internet. 

Para esta investigação, utilizamos a pesquisa qualitativa, descritiva e interpretativista. É 
qualitativa porque, conforme Oliveira (2010, p. 60), tem o objetivo de “buscar 
informações fidedignas para se explicar em profundidade o significado e as 
características em cada contexto em que encontra o objeto de pesquisa”. É de natureza 
interpretativista, pois o pesquisador deve, inicialmente, compreender os fenômenos 
para, em seguida, apresentar sua interpretação a respeito deles (BOGDAN; BIKLEN, 
1994). 

Em relação ao método, a pesquisa qualitativa é indutiva, ou seja, o pesquisador deve 
desenvolver conceitos, ideias e entendimentos encontrados nos próprios dados 
analisados, em vez de coleta-los para comprovar teorias, hipóteses e modelos 
idealizados (CRESWELL, 2010). 
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Plano de texto da sentença penal condenatória 

Para conhecermos a estruturação do corpus vamos recorrer à noção de plano de texto 
discutido por Adam (2011, p.258). Segundo ele, “os planos de texto correspondem ao 
que a retórica colocava na disposição, parte da arte de escrever e da arte oratória que 

regrava a ordenação dos argumentos tirados da invenção". 

Vejamos a seguir um quadro com o plano de texto da sentença judicial condenatória 
analisada: 

  

O depoimento de testemunhas 

  

O gênero discursivo textual depoimento de testemunha é uma peça do inquérito policial, 
no qual uma testemunha relata o que sabe e o que é relevante para a investigação de 
determinado caso. Contudo, para melhor compreendermos essa definição, precisamos 
buscar o sentido para testemunha. 

  

Segundo Rangel (2014, p. 467), testemunha é o “indivíduo chamado a depor, 
demonstrando sua experiência pessoal sobre a existência, a natureza e as 
características de uma fato, pois face estar em frente ao objeto (testis), guarda na 
mente, sua imagem”. 

  

Quando acontece um crime em que há testemunhas, estas são chamadas para depor 
e os seus dizeres são anotados pelo escrivão, no qual, no final do depoimento, lê todo 
o depoimento transcrito para que a testemunha conheça as declarações ali escritas. 
Após isso, o termo do depoimento é assinado pelo delegado de polícia responsável pelo 

caso, pelo escrivão e pela testemunha. 

  

Quanto à estrutura composicional do gênero, o depoimento de testemunha tem uma 
estrutura fixa e segue um modelo padronizado pelo código de processo penal (CPP), no 

art. 203. Vejamos abaixo: 

  

A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber 
e Ihe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua 
residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, 
de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que 
souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais 
possa avaliar-se de sua credibilidade[1]. 
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[1] BRASIL. Código de processo penal. Lei 3.689/1941. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm>. Acesso em: 15 set. 
2018. 

 

 
Resultados e Discussões 

 
 
 
 
O gênero discursivo textual “Sentença Judicial Condenatória”, analisado nesta 
pesquisa, trata de uma sentença referente ao “condenado X”[1],  que foi acusado de 
crime de estupro de vulnerável, presente no art. 217-A do Código Penal Brasileiro; de 
aliciamento de menores, presente no art. 241- D e de concurso material, presente no 
art. 69. 
 
 Análise do depoimento da testemunha 1 
 
 Esta seção será dividida em análise do Enunciador e análise do Locutor-Testemunha. 
Apresenta-se a seguir a transcrição do depoimento da testemunha 1, conforme aspectos 
tipográficos do texto original os quais serão retomados durante a análise. 
 
 Transcrição do depoimento da testemunha 1 
 
 Masculino, tio da vítima 
 
 O declarante XXXXXXXXXX, tio da vítima, afirmou: “que estava na casa da sua mãe 
quando foi na casa da sua avó que é do lado pegar uma bolsa para ir com seu sobrinho 
para o sítio; que quando chegou na casa da sua avó a porta do quarto estava trancada, 
mas não sabia que ele estava dentro; que bateu na porta mandando a vítima abrir; que 
a vítima demorou de 01 a 05 minutos para abrir a porta; que quando ela abriu, XXXXX 
saiu com um creme na mão e percebeu que ela ficou nervosa; que não fez nada com 
ele; que saiu e foi embora; que perguntou a ela; que ela começou a chorar e disse que 
ele entrou no quarto para pegar um creme, mas fechou a porta do quarto e ficou roçando 
na menina, baixou o zíper e pediu para a menina pegar no “negócio” dele, mas ela não 
pegou porque ficou nervosa; que o comportamento dela mudou muito depois disso; Que 
se ela for pegar alguma coisa derruba e faz três dias que não dorme porque falaram o 
dia da audiência; que na hora ela já lhe contou o que aconteceu; que sobre o caso de 
YYYYY sabe dizer que viu a vítima no portão de seu YYYYY e como já tinha um boato 
dele sobre essas coisas maldosas avisou a sua mãe que é a responsável pela vitima, 
que sua mãe chamou a polícia mais não a pegou dentro da casa de seu YYYYY; que 
acredita que o comportamento dela mudou tanto pelo caso de seu YYYYY como pelo 
de XXXXX; que a vítima  ia na casa de seu YYYYY pois tinha uma senhora cega no 
qual XXXXX fazia as coisas para ela, mas seu YYYYY pegava no braço dela e fazia as 
coisas; que era amigo de XXXXX, mas não muito forte; que a vítima dizia que os vídeos 
que XXXXX mostrava eram vídeos de “mulher com homem”; que achavam suspeito que 
XXXXX tinha o costume de arrastar o sofá da área para o canto da parede para que 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 195 

 

ninguém visse da rua; que no momento a vítima estava só com a toalha enrolada; que 
eles ficaram no quarto de torno de 05 a 10 minutos; que sabe mais ou menos o tempo 
que ele ficou na casa pois ele chegou e deixou a moto que faz propaganda na frente e 
entrou na casa; que passou uns meses da data desse acontecimento para o 
acontecimento com YYYYY; que antes desse acontecimento com YYYYY o 
comportamento da vítima já estava diferente; que houve uma certa demora em 
comunicar a polícia pois sua irmã, mãe da vítima, ia perdoar ele e não ia botar para 
frente, mas quando aconteceu esse caso de YYYYY, sua sobrinha contou ao delegado; 
que as vezes sua mãe falava com XXXXX para não ficar de brincadeira com a menina;” 
[não se trata de transcrição ipsis litteris] [grifos da autora] 
  
Análise do Enunciador - a juíza 
 
 
Exemplo 1 
 
O declarante XXXXXXXXXX, tio da vítima, afirmou: “que [...]”. [grifos nossos] 
 
 A juíza, na parte dos depoimentos de testemunha da análise probatória da sentença, 
assume a instância enunciativa de Enunciador. 
 
No exemplo 1, o Enunciador não assume a responsabilidade enunciativa quando recorre 
ao discurso descrito no relatório do depoimento do tio da vítima, usando o discurso 
indireto e direto para relatar uma informação. Segundo Guentchéva (2011), a marca 
linguística “afirmou que” é um operador linguístico que comprova a presença de um 
quadro mediativo. 
 
  
 
Exemplo 2 
 
que ela começou a chorar e disse que ele entrou no quarto para pegar um creme, mas 
fechou a porta do quarto e ficou roçando na menina, baixou o zíper e pediu para a 
menina pegar no “negócio” dele, mas ela não pegou porque ficou nervosa. 
 
  
No exemplo 2, destacado em negrito pelo próprio Enunciador, a juíza chama a atenção 
para a fala da vítima descrita no depoimento da testemunha 1.  Como a sentença é 
condenatória e nesse trecho a vítima narra o abuso, percebemos que a opção por deixar 
o trecho em negrito foi motivada, uma vez que essa marca tipográfica destaca o PDV 
da juíza. Assim, seguindo a perspectiva rabateliana (RABATEL, 2016), o PDV 
encontrado no excerto é o narrado, no qual o Enunciador propositalmente marcou para 
colaborar na sua argumentação de que acredita que houve o abuso sexual. 
 
  
Análise do Locutor-Testemunha - testemunha 1 
 
  
Exemplo 3 
 
que estava na casa da sua mãe quando foi na casa da sua avó que é do lado pegar 
uma bolsa para ir com seu sobrinho para o sítio; que quando chegou na casa da sua 
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avó a porta do quarto estava trancada, mas não sabia que ele estava dentro; que bateu 
na porta mandando a vítima abrir; que a vítima demorou de 01 a 05 minutos para abrir 
a porta; que quando ela abriu, XXXXX saiu com um creme na mão e percebeu que ela 
ficou nervosa. [grifos nossos] 
 
  
No exemplo 3, a testemunha 1 assume a RE do enunciado quando se utiliza de algumas 
das categorias de Adam (2011), tais como: os índices de pessoas (sua mãe, sua avó e 
seu sobrinho) e o verbo de percepção “percebeu”. 
 
Podemos também identificar, nesse exemplo, dois tipos de PDV descritos por Rabatel 
(2016), o narrado e o assertado, que influenciaram diretamente na argumentação. 
 
O PDV narrado está presente no trecho “A vítima demorou de 01 a 05 minutos para abrir 
a porta” quando, ao narrar a cena, a testemunha 1 fez questão de chamar a atenção 
para a demora da vítima em sair do quarto. Com esse PDV, fica claro a intenção 
argumentativa do Locutor- Testemunha 1: levantar a suspeita de que algo impróprio 
acontecia no quarto entre a vítima e o acusado. 
 
Já o outro PDV encontrado é o assertado, que se encontra no trecho “percebeu que ela 
ficou nervosa”, pois há uma nítida opinião, por parte da testemunha 1, de que a vítima 
havia passado por algo sério, pois ela ficara nervosa. 
 
Vejamos abaixo o esquema argumentativo do excerto 3: 
  
(1)   a porta do quarto da casa da avó estava trancada quando a testemunha 1 bateu na 
porta (P. arg. 1, dado) 
(2)   a vítima demorou de 01 a 05 minutos para abrir. (P. arg. 2- Argumento 1) 
(3)   o acusado saiu com um creme da mão de dentro do quarto; (P. arg2. Argumento 2) 
(4)   a vítima saiu nervosa do quarto; (P. arg2. Argumento 3) 
 
(5)   logo, possivelmente, algo de impróprio aconteceu dentro do quarto. (P. arg3. 
conclusão) 
 
  
No esquema, notamos que as três narrações, que no contexto envolvido funcionam 
como três argumentações, levam a uma conclusão importante: a de que algo impróprio 
provavelmente aconteceu no quarto. 
 
  
 
Exemplo 4 
 
que o comportamento dela mudou muito depois disso; Que se ela for pegar alguma 
coisa derruba e faz três dias que não dorme porque falaram o dia da audiência; que na 
hora ela já lhe contou o que aconteceu; [grifos nossos] 
 
  
 
            No exemplo 4, verificamos que a testemunha 1 assume a responsabilidade 
enunciativa pelo emprego dos dêiticos temporais: três dias, dia da audiência e na hora; 
e do advérbio de intensidade “muito”. 
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É interessante destacarmos o PDV assertado que o Locutor-Testemunha realiza neste 
excerto, ao dizer também “que o comportamento dela mudou muito depois disso”. Ao 
usar o advérbio “muito”, a testemunha está intensificando a sua opinião de que a sua 
sobrinha mudou muito de comportamento em razão do abuso que possivelmente ela 
sofrera. 
 
Observamos abaixo o esquema argumentativo deste excerto da testemunha 1, o que 
auxilia na identificação de seu ponto de vista. 
 
  
(1)   A vítima contou à testemunha 1 que foi abusada (P. arg. 1, dado) 
(2)   O comportamento dela (vítima) mudou muito depois do acontecimento. (P. arg. 2- 
Argumento 1) 
(3)   Se ela (vítima) for pegar algo, ela derruba.  (P. arg2. Argumento 2) 
(4)   Faz três dias que a vítima não dorme porque falaram do dia da audiência; (P. arg2. 
Argumento 3) 
(5)    Logo, a criança realmente sofreu um abuso sexual.  (P. arg3.Conclusão) 
 
  
Nesse esquema, podemos ver claramente como a testemunha usa o argumento 2 e 3 
para justificar a sua opinião de que a vítima sofreu abuso. 
 
  
Exemplo 5 
 
que sobre o caso de YYYYY sabe dizer que viu a vítima no portão de seu YYYYY e 
como já tinha um boato dele sobre essas coisas maldosas avisou a sua mãe que é a 
responsável pela vítima, que sua mãe chamou a polícia mais não a pegou dentro da 
casa de seu YYYYY; que acredita que o comportamento dela mudou tanto pelo caso de 
seu YYYYY como pelo de XXXXX. [grifos nossos] 
 
  
 
No exemplo 5, a testemunha 1 assume a responsabilidade enunciativa com o verbo de 
percepção “ver”, com o possessivo “sua mãe” e o verbo de focalização cognitiva 
“acredita”. Mais uma vez, a testemunha 1, após usar esse verbo de focalização, acaba 
por expor seu PDV assertado de que a sobrinha mudou o comportamento porque fora 
abusada sexualmente. Agora há uma nova informação: por dois abusadores. 
 
Vejamos abaixo o esquema argumentativo desse excerto: 
 
(1)   viu a vítima no portão da casa de YYYYYY; (P. arg. 1, dado) 
(2)   YYYYY é um homem suspeito de abusar crianças; (P. arg. 2- Argumento 1) 
(3)   a avó da vítima chamou a polícia, apesar de a vítima não ter sido vista dentro da 
casa de YYYYY; (P. arg. 4- Restrição) 
(4)   o comportamento da vítima mudou pelo caso de XXXXX e de YYYYY; (P. arg. 2- 
Argumento 2) 
(5)   a vítima possivelmente foi abusada sexualmente por dois abusadores. (P. arg 3- 
Conclusão) 
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Nesse esquema argumentativo, os argumentos da testemunha reforçam o PDV do 
Locutor-testemunha que já vem sendo formado no seu depoimento, a de que o tio da 
criança acredita no abuso dela. 
 
  
 
Exemplo 6 
 
que a vítima ia na casa de seu YYYYY pois tinha uma senhora cega no qual a vítima 
fazia as coisas para ela, mas seu YYYYY pegava no braço dela e fazia as coisas. [grifos 
nossos] 
 
  
(1)   A vítima frequentava a casa de YYYYY, pois cuidava de uma senhora cega; (P. 
arg. 1, dado) 
(2)   Mas YYYYY pegava no braço da vítima; (P. arg. 2- Argumento 1) 
(3)   YYYYY fazia coisas com a vítima; (P. arg. 2- Argumento 2) 
(4)   YYYYY abusava à vítima sexualmente; (P. arg 3- Conclusão) 
 
  
 
Nesse esquema argumentativo, a testemunha 1 faz questão de usar o argumento 1 e o 
argumento 2 para revelar que os abusos com esse segundo abusador eram reais e 
ainda justifica o porquê de uma menina frequentar a casa de alguém que tinha uma 
imagem de abusador infantil. 
 
  
Exemplo 7 
 
que a vítima  dizia que os vídeos que XXXXX mostrava eram vídeos de “mulher com 
homem”; que achavam suspeito que XXXXX tinha o costume de arrastar o sofá da área 
para o canto da parede para que ninguém visse da rua; que no momento a vítima estava 
só com a toalha enrolada; que eles ficaram no quarto de torno de 05 a 10 minutos; [grifos 
nossos] 
 
  
No exemplo 7, o locutor-testemunha assume um quadro de mediatividade quando usa 
o verbo dicendi “dizer” para introduzir a voz da vítima a respeito de algo, que a 
testemunha 1 julga necessário que a juíza saiba: os vídeos que o suspeito mostrava 
para as meninas eram pornográficos. 
 
Nesse exemplo, ainda verificamos o PDV assertado quando a testemunha diz que “o 
suspeito tinha o costume de arrastar o sofá da área para o canto da parede para que 
ninguém visse da rua”. Nesse trecho, quem acredita que o acusado arrastava o sofá 
para “que ninguém visse da rua” era a própria testemunha 1. Então, colocando isso no 
depoimento, ela expõe o seu ponto de vista. 
 
Há, ainda, no exemplo 7 o PDV narrado, demonstrado pela narração proposital: “no 
momento a vítima estava só com a toalha enrolada; que eles ficaram no quarto de torno 
de 05 a 10 minutos”. Ao narrar essa cena, a testemunha 1 faz questão de dizer que a 
vítima estava de toalha e de chamar atenção para o fato de que ela demorou sair do 
quarto. Ao dizer isso, o Locutor-testemunha quer expor o seu PDV de que algo 
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aconteceu no quarto. 
 
Vejamos o esquema argumentativo deste excerto abaixo: 
 
(1) o acusado e a vítima se conheciam e eram próximos; (P. arg. 1, dado) 
(2) o acusado mostrava vídeos de “mulher com homem” para a vítima; (P. arg. 2- 
Argumento 1) 
(3) o acusado mudava o sofá para o canto da parede para que ninguém visse algo da 
rua; (P. arg. 2- Argumento 2) 
(4) a testemunha 1 encontrou a vítima só com uma toalha enrolada; (P. arg. 2- 
Argumento 3) 
(5) a vítima e o acusado demoraram de 05 a 10 minutos sozinhos no quarto; (P. arg. 2- 
Argumento 4) 
(6) logo, o acusado dá indícios que abusava sexualmente da vítima; (P. arg. 3- 
Conclusão) 
 
 Nesse esquema argumentativo, percebemos que o tio da vítima repete um argumento 
já usado anteriormente no Exemplo 3 (Argumento 4) com mais outros três argumentos 
novos (Argumentos 1, 2 e 3) para reforçar a construção da opinião de que ele acredita 
no abuso sofrido pela sobrinha. 
 
  Análise do depoimento da testemunha 2 
  
Esta seção é dividida em análise do Enunciador e análise do Locutor-Testemunha. 
Segue a seguir a transcrição do depoimento da testemunha 2. 
  
 
 Transcrição do depoimento da testemunha 2 
 
 Feminino, avó da vítima 
 
 A avó da vítima, destacou: “que XXXXX era uma pessoa muita amiga e frequentava 
muito sua casa; que começou a desconfiar, pois ele afastava o sofá; que nesse dia que 
aconteceu não estava em casa, estava na feira; que ela falou que há muitos dias que 
ele ficava mostrando pornografia no celular para ela; que ela disse que não falou nada 
pois ele disse que não era para falar; que seu filho falou que foi na sua casa buscar 
umas coisas e XXXXX  já estava lá no quarto com a porta fechada; que quando a mãe 
dela chegou de Natal falou para ela, só que ela disse que era melhor não procurar a 
justiça para ninguém sofrer; que a vítima disse que tomou banho, quando ele chegou e 
mandou ela abrir a porta do quarto; que a vítima disse que ele ficou lá e pediu para ela 
pegar nos “negócios” dele; que a vítima disse que não deixou pois ficou com vergonha 
e raiva; que ela falou também que ele tinha agarrado ela por trás; que sempre quem 
cuidava da vítima era ela; que chegou a conclusão que os vídeos que ela viu eram 
pornográficos pois a vítima disse que eram vídeos “que crianças não podem ver”; que 
as vezes comenta sobre o caso em casa mais vai parar pois ela fica perturbada; que 
nunca teve nenhum atrito entre XXXXX e a testemunha 1; que sempre desconfiava pois 
a posição do sofá dava para ver dar rua, mas ele sempre afastava para ninguém ver; 
que perguntou a XXXXX  porque que ele ficava dando confiança para a menina, mas 
ele não respondeu nada e ficou um tempo sem ir na sua casa; que a vítima  não falou 
nada sobre ter acontecido outras vezes;” [não se trata de transcrição ipsis litteris] 
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Análise do Enunciador - a juíza 
 
 Exemplo 8 
 
A avó da vítima, destacou: “que [...]” [grifos nossos] 
 
  
 
No exemplo 8, o Enunciador (juíza) não assume a responsabilidade enunciativa quando 
recorre a uma outra voz, a voz da testemunha 2, avó da vítima, e, para isso, usa um 
discurso indireto. Segundo Guentchéva (2011), a marca linguística “destacou que” é um 
marcador que comprova a presença de um quadro mediativo, em que o enunciador não 
assume a responsabilidade pelo enunciado, imputando-a uma outra voz. Apesar do 
verbo marcar mediatividade, ele também exprime a opinião da juíza de que considera 
importante o testemunho da avó da criança, utilizando como argumento para condenar 
o acusado. 
 
Análise do Locutor-Testemunha - testemunha 2 
 
 Exemplo 9 
 
que XXXXX era uma pessoa muito amiga e frequentava muito sua casa; que começou 
a desconfiar, pois ele afastava o sofá; que nesse dia que aconteceu não estava em 
casa, estava na feira; [grifos nossos] 
 
 No exemplo 9, a testemunha 2 assume a responsabilidade enunciativa por meio de 
algumas categorias listadas por Adam (2011), como o pronome possessivo “sua casa”, 
o dêitico temporal “nesse dia” e o verbo de pensamento representado “desconfiar”. É 
notório também que o verbo “desconfiar”, além de marcar que testemunha 2 assume a 
RE, ele também mostra o PDV assertado da avó da criança, julgando que se a avó 
começou a desconfiar de quando o acusado afastava o sofá, significa que ela acredita 
que ele pode mesmo ter abusado da sua neta. 
 
 Exemplo 10 
 
que ela falou que há muitos dias que ele ficava mostrando pornografia no celular para 
ela; que ela disse que não falou nada pois ele disse que não era para falar; [grifos 
nossos] 
 
  
 
No exemplo 10, o Locutor- Enunciador 2 não assume a responsabilidade enunciativa, 
pois imputa as vozes a terceiros. Para assumir um quadro mediativo, a testemunha 2 
usa verbos dicendi como “falou que” e “disse que”, imputando a voz da vítima. 
 
Apesar de se afastar da responsabilidade do enunciado, a avó da vítima acaba por expor 
o seu PDV, por meio do PDV narrado, já que ela narra a cena relatada pela neta, na 
qual a vítima acusa o réu de lhe mostrar vídeos pornográficos. Ao narrar essa cena, a 
testemunha 2 expõe o seu PDV narrado, ficando implícito a sua opinião de acreditar 
que, se o acusado era alguém capaz de mostrar vídeos pornográficos para uma criança, 
então ele era alguém que poderia ter um perfil de abusador infantil. 
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Exemplo 11 
 
que seu filho falou que foi na sua casa buscar umas coisas e XXXXX já estava lá no 
quarto com a porta fechada; que quando a mãe dela chegou de Natal falou para ela, só 
que ela disse que era melhor não procurar a justiça para ninguém sofrer;  [grifos nossos] 
 
 No exemplo 11, a testemunha 2 se afasta da Responsabilidade Enunciativa, usando os 
verbos dicendi “falou” e “disse” para imputar  RE a outras vozes, como a do filho e a da 
filha da testemunha 2. 
 
É interessante perceber que no exemplo 11, ao imputar a RE para a filha, a testemunha 
2 revela a juíza um fato, de que a mãe da vítima, mesmo sabendo do abuso da filha, iria 
esconder da justiça para que “ninguém” sofresse, ou seja, para que a filha e o acusado 
não sofressem, o que nos traz um indício de que o acusado era íntimo da família. 
 
 Exemplo 12 
 
que a vítima disse que tomou banho, quando ele chegou e mandou ela abrir a porta do 
quarto; que a vítima disse que ele ficou lá e pediu para ela pegar nos “negócios” dele; 
que a vítima disse que não deixou pois ficou com vergonha e raiva; que ela falou também 
que ele tinha agarrado ela por trás; [grifos nossos] 
 
 No exemplo 12, percebemos que o depoimento da testemunha 2 apresenta-se como 
um quadro mediativo, imputando a voz da vítima, por meio dos verbos “disse” e “falou 
também”. 
 
Neste excerto, ainda podemos montar o seguinte quadro argumentativo: 
 
  
(1)   A vítima estava no quarto com o acusado sozinha (P. arg. 1, dado) 
(2)   O acusado pediu para a vítima pegar no “negócio” dele. (P. arg. 2- Argumento) 
(3)   Contudo, a Vítima não pegou porque ficou com vergonha e raiva;  (P. arg. 2- 
Argumento 2) 
(4)   Apesar disso, o acusado a agarrou por trás; (P. arg. 4- Restrição) 
(5)   O acusado abusou da vítima enquanto ambos estavam no quarto; (P. arg. 3- 
Conclusão) 
 
  
 Nesse esquema, fica claro o abuso sexual sofrido pela criança. O locutor-testemunha 
acaba por confirmar o abuso quando usa o argumento de restrição “O acusado a 
agarrou por trás”, fato que aconteceu quando a vítima estava sozinha no quarto. 
 
  
 
  
 

 
Conclusão 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 202 

 

Buscamos, nesta pesquisa, identificar e descrever as marcas linguísticas que 
denunciam os fenômenos da responsabilidade enunciativa e da mediatividade, assim 
como analisar e interpretar como essas marcas podem influenciar diretamente na 
construção da orientação argumentativa da proposição enunciado, a partir dos pontos 

de vistas presentes nos depoimentos de cada testemunha. 

À luz dessas análises percebemos que, em ambos os depoimentos das testemunhas, a 
enunciadora (juíza) sempre assumiu um quadro mediativo, verificado pelos verbos de 
atribuição de fala. Isso pode ser explicado pelo fato de a juíza, na análise probatória, 
querer dar destaque às vozes das testemunhas, usadas como argumentos na sua 
decisão final. 

Nos depoimentos dos locutores-testemunhas (testemunha 1 e testemunha 2) também 
observamos a assunção da responsabilidade enunciativa e um quadro de 
mediatividade. Desse modo, a assunção da RE é estruturada por meio de argumentos 
que auxiliam a construir o ponto de vista de cada testemunha sobre o crime. Esse PDV 
pode ser convincente ou não, dependendo da articulação do argumento relacionado a 
ele. O argumento é marcado por operadores contra-argumentativos (mas, porém, 
contudo...), de explicação (porque, pois, já que...) e de conclusão (portanto, logo, 
pois...), por exemplo. Quanto à mediatividade presente nesses depoimentos, essa pode 
ser justificada porque, durante o processo argumentativo, as testemunhas precisam 
invocar as vozes de terceiros para sustentar a argumentação. 

Por fim, notamos também que os PDV das testemunhas (1 e 2) podem ter influenciado 
diretamente a decisão final da juíza, que condenou o acusado, uma vez que, como 
estamos diante de um crime de estupro de vulnerável, o qual é cometido na 
clandestinidade, as provas testemunhais apresentam um valor decisivo. 
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TÍTULO: Relações entre desemprego e significado do trabalho em trabalhadores 

desempregados no interior do estado 

Resumo 

O desemprego é realidade para mais de 13 milhões de brasileiros (IBGE, 2019) e 
configura-se como uma experiência de sofrimento e desagregação social para os 
trabalhadores que o vivenciam, ou pelo menos era assim que o desemprego era lido 
socialmente. Entretanto, com a exploração no trabalho, as relações conflituosas e o 
desgaste físico e mental, o trabalho passa a ter um sentido negativo para os 
trabalhadores que enfrentam essa experiência. Essa inversão do sentido do trabalho 
acaba tornando o desemprego uma fonte de alívio e descanso para esses sujeitos que 
sofrem ou sofreram em suas atividades. No entanto, o sentido do trabalho e do 
desemprego não é unânime e, para muitos trabalhadores, ainda possuem um sentido 
atrelado ao significado social. Para estes, o trabalho ainda é visto como a ponte para a 
inserção na sociedade, o status social e desenvolvimento pessoal e econômico, 
enquanto o desemprego representa a falta dos aspectos supracitados. O atual trabalho 
é um recorte de uma pesquisa realizada com trabalhadores desempregados da região 
Agreste e Trairí do Rio Grande do Norte e objetiva analisar quais são os sentidos e 
significados atribuídos ao trabalho e desemprego atualmente. 
 

Palavras-chave: Significado. Sentido. Desemprego. Trabalho. 

TITLE: Relations between unemployment and meaning of work in unemployed workers 

in the interior of the state. 

Abstract 

Unemployment is a reality for more than 13 million Brazilians (IBGE, 2019) and is 
configured as an experience of suffering and social breakdown for the workers who 
experience it, or at least that was how unemployment was socially read. However, with 
labor exploitation, conflicting relationships, and physical and mental burnout, work has a 
negative meaning for workers facing this experience. This inversion of the meaning of 
work ends up making unemployment a source of relief and rest for these subjects who 
suffer or suffered in their activities. However, the meaning of work and unemployment is 
not unanimous, and for many workers they still have a meaning tied to social meaning. 
For them, work is still seen as the bridge to insertion in society, social status and personal 
and economic development, while unemployment represents the lack of the above 
aspects. The present work is a clipping from a survey conducted with unemployed 
workers from the Agreste and Trairí region of Rio Grande do Norte and aims to analyze 
what are the meanings and meanings attributed to work and unemployment today. 
 
Keywords: Meaning. Sense. Unemployment. Job. 

Introdução 
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De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2019) a taxa de 
desemprego no Brasil no primeiro trimestre de 2019 chegou a 12,7%, o que corresponde 
a 13,4 milhões de pessoas. O desemprego em um sistema capitalista é ao mesmo 
tempo um fenômeno econômico e psicossocial que pode levar a formas de vivências 
específicas e que, geralmente, acarreta sofrimento ao sujeito. Argolo e Araújo (2004) 
acrescentam que estar desocupado pode afetar, principalmente, o bem-estar físico e 
psicológico, além de provocar um distanciamento social desse indivíduo. Esse caráter 
negativo do desemprego está associado, além da ausência de renda, à valorização e 
reconhecimento do trabalho para a sociedade, de tal modo que apenas os indivíduos 
ativos são associados ao desenvolvimento social e econômico. Sendo assim, o trabalho 
se torna essencial à vida humana por se relacionar à constituição da autoimagem, das 
relações sociais, subsistência, dentre outros aspectos. Silva e Pacheco (2017) retomam 
esse ideal ao dizer que o trabalho constitui a subjetividade por ser uma atividade capaz 
de produzir inserção social. Com essa valorização do trabalhador, a sociedade passa a 
menosprezar aqueles que estão parados – por vontade própria ou não – produzindo, 
assim, uma aversão ao desemprego. É intrínseca a relação desses aspectos com a 
produção de sentido e significado do trabalho para os trabalhadores desempregados. 
Esse tema, que será abordado nesse trabalho, parte de uma pesquisa realizada com 
trabalhadores desempregados no interior do Rio Grande do Norte e será mais bem 
discutido a partir de agora. Bendassolli e Gondim (2014) não reconhecem o significado 
e o sentido como sinônimos, sendo o primeiro descrito como uma produção social mais 
estável e relacionada à cultura, enquanto o último se refere a uma construção subjetiva 
e afetiva, particular de cada indivíduo e, assim, mais passível de mudanças. Desse 
modo, o significado pode variar de acordo com o período histórico, a cultura e a 
civilização a qual é atribuído. O trabalho no período do cristianismo era visto como uma 
punição para os pecados e a partir dessa concepção é possível traçar uma 
contraposição ao significado atual do trabalho, que remete a uma atividade fundamental, 
caracterizando o pertencimento na sociedade (Tolfo e Piccinini, 2007). O sentido, por 
outro lado, é o valor que o indivíduo atribui ao trabalho, com base em suas vivências. 
Mesmo que transpassado pelo significado, o sentido pode apresentar representações 
próprias, constituídas pelo sujeito com base em seus afetos, experiências e relação com 
o trabalho. Um fenômeno que representa o impacto do trabalho na vida das pessoas é 
o fato de haver um número significativo de trabalhadores que permaneceria exercendo 
sua atividade independente da necessidade ou não de receber o salário. Desse modo, 
é perceptível que o apego a esse trabalho vai além da necessidade de subsistência, 
sendo visto também como um status social, realização pessoal e um modo de 
desenvolver relações interpessoais (Kubo e Gouvea, 2012). Tomando por base esses 
aspectos teóricos da discussão, o presente trabalho busca fazer um recorte da pesquisa 
para analisar quais são os sentidos e significados do trabalho e desemprego produzidos 
pelos trabalhadores desempregados. 
 
Metodologia 

 
A pesquisa “Vivência dos trabalhadores desempregados: estratégias de sobrevivência, 
superação e significado do trabalho/desemprego” coordenada pelo professor Fellipe 
Coelho-Lima foi realizada com trabalhadores desempregados da região Agreste ou 
Trairi do Rio Grande do Norte que se encontrasse em inatividade pelo período de 1 a 
12 meses, considerando como referência o período em que a equipe da pesquisa entrou 
em contato. A seleção do público que compôs a pesquisa foi feita, inicialmente, a partir 
do contato com usuárias do Sistema Nacional de Empregos (SINE) na cidade de Santa 
Cruz – RN e, em seguida, a partir da indicação de outros trabalhadores ou empresas 
que tinham conhecimento de pessoas recém-demitidas. Essa pesquisa deu início ao 
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presente trabalho, que se trata de um recorte com o objetivo de sondar o sentido e o 
significado do trabalho para trabalhadores em situação de desemprego. Procurou-se 
garantir a paridade entre gêneros, considerando a diferença de trajetórias no 
desemprego para homens e mulheres que a literatura já aponta. Dentre os participantes 
da entrevista havia 18 mulheres e 17 homens, dos quais a maioria (18 pessoas ) se 
encontrava desocupado há um período de 1 a 3 meses. Dentre os demais, 6 
encontravam-se em inatividade há 29 dias, 5 no período de 4 a 6 meses, 4 de 7 a 9 
meses, e apenas 2 estavam parados no período de 10 a 12 meses. Além disso, 22 
haviam completado o ensino médio, 3 chegaram até essa fase sem completa-la, 2 
completaram o ensino fundamental, 5 chegaram ao ensino superior sem completar, 
enquanto 2 o completaram e apenas 1 não completou o ensino fundamental. Ademais 
14 se reconheceram enquanto brancos, 13 enquanto pardos e 8 negros. As idades 
variaram de 18 a 59 anos, sendo a faixa de 18 a 29 anos a que mais se repetiu, somando 
22 pessoas. 8 estavam na faixa de 30 a 39, 3 na de 40 a 49 e 2 entre 50 e 59 anos. 
Esses dados estão sendo apresentados apenas a fim de caracterizar os participantes 
da pesquisa. Para a composição do grupo de participantes optou-se pelo método de 
saturação teórica, adotando como critério a recorrência de conteúdos nos eixos 
adotados na entrevista. Na pesquisa a qual esse plano de trabalho se vinculou, para a 
coleta de dados, utilizaram-se entrevistas semiestruturadas orientadas em seis eixos: 
história de vida no trabalho, último emprego, estratégias de enfrentamento e 
sobrevivência ao desemprego, sentido e significado do trabalho/desemprego. Para esse 
projeto em específico, será analisado apenas o conteúdo referente ao último eixo da 
pesquisa. Tais entrevistas foram realizadas na cidade de Santa Cruz – RN após o 
primeiro contato ser estabelecido com essas pessoas, sendo o local, data e hora 
escolhido pelos próprios entrevistados e tendo, em média, duração de 30 a 60 minutos. 
Todas as entrevistas foram gravadas e para isso os entrevistados precisaram assinar o 
Termo de Consentimento Esclarecido (TCLE) e o termo de autorização para gravação 
de voz. Essas gravações foram transcritas de forma literal com a finalidade de capturar 
a essência dos discursos dos entrevistados. Por fim, cada transcrição passou pelo 
processo de análise e categorização a partir dos eixos que compunham o roteiro, 
aplicando-se o Método Corporativo Constante (Fram, 2013). Os aspectos éticos foram 
respeitados de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, a 
Declaração de Helsinki e o Código de Nuremberg para experimentação humana, 
passando pela aprovação do Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte e recebendo o número 78879317.0000.5568. 
 

Resultados e Discussões 

 
O foco desse trabalho será dado às seções do roteiro referentes ao sentido e significado 
do trabalho e do desemprego. Para o primeiro, foram atribuídas subcategorias, sendo 
elas: as funções atribuídas ao trabalho pelos entrevistados, os aspectos positivos e 
negativos que caracterizam essa função, os afetos que o trabalho carrega para elas e, 
por fim, as distinções de significados atribuídos para o trabalho formal e informal. O 
significado do desemprego foi dividido entre as representações desse estado e os 
sentimentos que esse momento carrega. Durante a pesquisa, o valor atribuído à renda, 
associada à sobrevivência ficou evidente, uma vez que foram mencionadas por 24 
entrevistados e pode ser exemplificado pela fala do entrevistado 04: “Você tem que 
trabalhar e tem que ganhar para sobreviver. Porque a vida da gente é assim, a gente 
tem que sobreviver. Com os tempos ‘optou’ pelo dinheiro, a gente trabalha em função 
do dinheiro, porque a gente só vive e sobrevive sobre o dinheiro. Não tem outra opção”. 
A literatura converge para esses aspectos e em pesquisas vemos essas categorias se 
repetir. MOW (1987) considera que a fonte de renda é um dos fatores mais importante 
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para os trabalhadores, além da satisfação produzida pela atividade e as relações sociais 
que podem ser estabelecidas por meio do trabalho. Também são apontadas funções 
como a ocupação do tempo, o status social e a própria função social. Gaulejac (2007), 
diz que o valor econômico do trabalho se sobrepõe frente aos outros pela lógica 
comercial que este possui. Também foi possível identificar participantes, como da 
entrevista 25, em que o trabalho figura algo além da renda, como um elemento que 
confere sentido à sua vida: “Um trabalho ruim é aquele que você só faz porque é 
obrigado, ‘vou fazer isso aqui, mas só porque eu preciso do dinheiro’. Isso é um trabalho 
triste. Eu acredito que eu não teria coragem de trabalhar numa coisa que eu não 
gostasse, tipo, só pela questão financeira. Eu não me vejo trabalhando em um emprego 
somente pelo dinheiro”. Essa afirmação é semelhante ao que Antunes (2000) analisa, 
considerando que o trabalho não se limita à função econômica, sendo, também, 
responsável por dar sentido à vida do sujeito. Tal afirmação foi recorrente nos discursos, 
indicando significações na direção do trabalho como um dos propulsores da produção 
da identidade, desenvolvimento pessoal, e a auto expressão como outras funções 
advindas do trabalho. Exemplo disso é o que fala a entrevistada 14: “Estar 
desempregada é se sentir inútil (...). Além de tudo, com você é só ‘não’”. A ocupação do 
tempo e a necessidade de se sentir ativo na sociedade também sugerem que o trabalho 
tem como fundamento a obrigação geral de trabalhar em prol da sociedade (MOW, 
1987). O entrevistado 01 sugeriu isso ao dizer: “O trabalho, eu acho que é tudo, pra tudo 
temos que trabalhar, pra construir até um país melhor”. O entrevistado 18 completa a 
ideia: “Se você esta desempregado, falam ‘ fulano está desempregado’, parece que 
você quase mancha seu nome né, dentro da sociedade”. A possibilidade de aprender 
trabalhando foi citada de diferentes formas pelos entrevistados, como a aprendizagem 
de novas técnicas, funções ou tarefas, novas culturas e até mesmo aprender a se 
relacionar melhor com outras pessoas: “O que eu avalio como positivo foi a melhoria da 
dicção, é algo que contribuiu bastante pra uma evolução pessoal (...). Isso é uma das 
coisas que mais colaborou pra uma evolução pessoal minha” (Entrevistado 30). 
“Conhecer o mundo (...). Ai você conhece cidades, lugares, viaja, porque você tem que 
ir e voltar. Pronto, eu nunca tinha andado de avião, ai nessa de Minas Gerais eu tive 
que ir de avião. Ai esses são os pontos positivos. Você vai aprender outras coisas” 
(Entrevistado 26). Trabalhar com o que gosta e sentir prazer com a atividade também 
foi um fator frequentemente abordado. Além disso, exercer uma profissão que sempre 
sonhou e se identificar com ela também foram referidos. A fala da entrevistada 12 e 01 
converge para essa ideia: “Pra mim, além de você trabalhar, você tem que gostar de 
trabalhar. Porque se você não gostar de trabalhar é a mesma coisa de você tá ali só 
servindo a alguém e não tá servindo a si mesmo. ‘Eu tô fazendo isso porque eu preciso’, 
não. Você também tem que pensar que você faz o que você gosta. Pra mim, trabalhar 
é isso” (Entrevistada 12). “Se você não tem um trabalho, você não tem como sonhar, 
não tem como alcançar seus objetivos, eles vêm através disso! (...). Eu acho que hoje 
em dia trabalhar se chama realizar sonhos de sonhos! Porque você trabalhando tem 
objetivos alcançados, seu sonho, eu acho que é tudo hoje!” (Entrevistada 01). A 
indissociação da vida e do trabalho, produzida pelo capitalismo, modifica a visão dos 
trabalhadores e produz neles a noção de que a liberdade e o prazer são frutos do 
trabalho (Andrade, Felix Junior, Nascimento, Neves & Silva, 2018). A entrevista 14 
evidencia isso quando afirma: “Trabalhar é a vida da pessoa. Trabalhar é tudo. Você 
não trabalhando você ta morta. É viver”. As relações sociais estabelecidas por meio do 
trabalho também são recorrentes nas falas dos entrevistados, que podem aparecer de 
forma positiva, como a construção de novas amizades ou de forma negativa, como 
conflitos e relações ruins: “A relação com os colegas, assim, da minha parte e da deles... 
Tem que ser um convívio bom, porque você cria uma família com aquele pessoal. Você 
tá com eles todos os dias, toma café, almoça, janta com eles, trabalha com eles, é sua 
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família. Tem que ter um convívio bom, se não você é demitido da empresa por justa 
causa, se caso você discuta com alguém ou brigue na empresa, por isso tem que ter o 
convívio bom. E o meu, graças a Deus, sempre foi bom” (Entrevista 20). Kubo e Gouvea 
(2012) indicam que tal fenômeno tem a ver com a ideia de que apenas por meio do 
trabalho é possível se inserir na sociedade, desenvolvendo, assim, um elo com esta. 
Além disso, os participantes ainda comentaram sobre a produção de saúde/doença em 
meio ao desemprego: “Estar desempregado é saúde zero, alimentação saudável zero, 
uma vida estável totalmente zero, porque não tem como” (Entrevistado 15). “Afeta 
psicologicamente também... Afeto psicológico assim, quando você perde essa renda, aí 
você fica tipo abalado, porque não vai ter condição de tá mantendo sua família como 
você pretende, estando sempre tudo certinho, tudo coretinho, mantendo tudo em dia. Aí 
eu acho que afeta um pouco por isso” (Entrevistada 20). Argolo e Araujo (2004) 
desenvolveram uma pesquisa na cidade de Natal - RN a respeito do impacto do 
desemprego sobre o bem-estar psicológico dos trabalhadores. Nessa pesquisa 
confirmaram a hipótese de que há uma maior deterioração da saúde psíquica em 
desempregados, como consequência da desagregação social ocasionado por esse 
estado – algo que essas falas também corroboram. Entretanto, não apenas aspectos 
positivos foram associados aos significados que o trabalho possui, e dentre os 
negativos, o mais recorrente foi a falta de reconhecimento no ambiente de trabalho. 
Somada a essa falta de reconhecimento foram citados os trabalhos feitos por obrigação, 
com muita cobrança, esforço e pressão que tem por único objetivo a obtenção de renda 
e não carregam afetos positivos para os trabalhadores. Outro sentido negativo do 
trabalho é a produção de sofrimento, fruto dos aspectos supracitados. Somado a eles, 
a distância da família e de casa também produz sofrimento para os entrevistados. A 
entrevistada 22 contou como o trabalho a adoeceu: “Assim, minha pressão tava 
chegando a 22 por 16 quase todos os dias e quando era de vir trabalhar eu não dormia, 
quando era duas horas da manhã eu já acordava e ficava pensando, já era tipo assim 
uma depressão. Eu não queria vir trabalhar de jeito nenhum, eu vinha trabalhar porque 
era o jeito”. Por fim, na análise a respeito do desemprego, é possível encontrar 25 
entrevistados que mencionam a dependência financeira como principal significado da 
inatividade, remetendo, mais uma vez, ao trabalho como obtenção de renda. Associado 
a essa dependência, está a impossibilidade de gastar e a dificuldade de sustentar a 
família. Para tanto, 10 entrevistados acreditam que o desemprego é definido como a 
falta de renda, convergindo com a ideia de que o trabalho é substancialmente 
econômico (Kubo e Gouvea, 2012). “Rapaz, assim... Eu não me considero ainda não 
[desempregado], porque durante cinco meses eu tenho seguro ainda... Mas depois 
desse meu seguro... Eu não vou ter aquele dinheiro. Aí eu vou me considerar 
desempregado totalmente” (Entrevistado 32). O último significado atribuído ao 
desemprego é a falta de atividade ou movimento. Para tanto, é importante perceber que 
alguns entrevistados, mesmo em condições de trabalho informal ou ausência de 
qualquer modo de trabalho, não se consideram desempregados por estarem em busca 
de uma nova função ou por possuírem uma função informal. Carmo (2001) diz que o 
ócio produz um sentimento de culpa para aqueles que o vivenciam em sociedades que 
exaltam o trabalho. O entrevistado 06 conclui: “Eu, desempregado... Assim, pra 
sociedade sim, né? Mas... Pra mim, eu acho que não. Porque eu corro atrás, eu acho 
que praticamente se eu não tenho o dia todo de trabalho, mas eu tenho meio dia, ou por 
aí por diante”. 
 
Conclusão 

 
Pode-se concluir através da análise das entrevistas da presente pesquisa que o 
significado do trabalho – socialmente construído – transpassa as vivências dos 
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trabalhadores e, a partir de então, eles produzem seus próprios sentidos. Para tanto, 
esses trabalhadores atribuem funções e sentimentos às atividades que exercem ou um 
dia exerceram, imputando ao trabalho uma classificação positiva ou negativa. Tal 
consideração pode ser feita ao observar que boas experiências com o trabalho 
produzem sentidos positivos, enquanto as experiências negativas estão diretamente 
associadas ao sentido de repulsa. Dessa forma, mesmo que o trabalho tenha como 
construção social a imagem de uma atividade que promove relações sociais, 
composição da identidade pessoal e uma função social, os trabalhadores que passaram 
por experiências ruins no trabalho atribuem a esta atividade um peso negativo. Esses 
trabalhadores tem uma noção de trabalho que gera sofrimento, dor, adoecimento físico 
e psíquico, e que não agrega quaisquer vantagens em suas vidas. Para eles, o trabalho 
é uma obrigação devido a necessidade de obter renda e, caso não fosse necessário, 
eles não trabalhariam. Tal construção subjetiva do trabalho remete a uma noção de 
desemprego que contrapõe aquela socialmente aceita. Ou seja, em uma sociedade de 
produção capitalista, o ócio representa a culpa, a segregação social e a falta de 
qualidade de vida, enquanto que para esses trabalhadores, o desemprego pode ser uma 
fonte de alívio, descanso e recuperação da saúde perdida por consequência de um 
trabalho exaustivo. Todavia, o trabalho ainda teve, na maioria das entrevistas, um 
caráter indissociável e indispensável para a vida. Essa atribuição remete, 
especialmente, aos trabalhadores que tiveram boas experiências com suas atividades 
remuneradas. Para eles, o trabalho é uma fonte de autoconhecimento, desenvolvimento 
pessoal, status social, estreitamento de relações, produção de saúde e contribuição com 
o desenvolvimento econômico da sociedade. Tais entrevistados não conseguem 
imaginar uma vida sem trabalho, tanto pela preocupação com o modo como serão vistos 
socialmente, quanto pelo prazer e necessidade de estar em atividade e adquirir a 
independência financeira. 
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TÍTULO: AS MARCAS DA IRONIA E O MECANISMO IRÔNICO ANALISADOS EM 

CINCO CRÔNICAS DO LIVRO COMÉDIAS BRASILEIRAS DE VERÃO, DE L. F. 

VERISSIMO 

Resumo 

 

A ironia é um dos recursos de heterogeneidade mostrada mais empregados em certos 
gêneros discursivos, agregando-lhes efeitos de sentido dignos de nota. Neste artigo, a 
partir da análise de um corpus constituído por cinco crônicas coligidas em Comédias 
brasileiras de verão, de Luís Fernando Verissimo (2009), buscamos identificar, 
sistematicamente, quando o locutor (L) coloca em cena um enunciador (E) que adota 
um ponto de vista absurdo, que L não pode assumir (MAINGUENEAU 1997). Ou seja, 
procuramos identificar e tabular as instâncias em que posturas irônicas aparecem de 
forma visível nos mencionados textos, por meio do levantamento de aspectos e 
marcadores linguísticos previamente selecionados, adotando uma perspectiva 
polifônica. Segundo Ortega (2006), os enunciados, em conformidade com o contexto de 
uso e a intenção do locutor, apresentam marcas que podem constituir efeito irônico. 
Adotando uma abordagem qualitativa, nosso estudo fundamenta-se nos pressupostos 
teóricos já tradicionais da Análise do Discurso de vertente francesa, mantendo diálogo 
com concepções de ironia mais recentes, como as de Guimarães (2001), Ortega (2006) 
e Brait (2008), dentre outros. 

 
 

Palavras-chave: Marcadores linguísticos.Efeito irônico.Luís Fernando Verissimo. 

TITLE: THE IRON BRANDS AND THE IRON MECHANISM ANALYZED IN FIVE 

CHRONICLES OF THE BRAZILIAN SUMMER BOOK OF SUMMER BY L. F. 

VERISSIMO 

Abstract 

 

Irony is one of the most recurrent resources of shown heterogeneity in certain discursive 
genres, adding to them remarkable effects of meaning. In this research, through a corpus 
constituted by 51 chronicles in Comédias brasileiras de verão, by Luís Fernando 
Verissimo (2009), we seek to analyze systematically when the locutor (L) brings to the 
enunciation scene an Enunciator (E) who adopts an absurd point of view that L cannot 
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endorse (MAINGUENEAU 1997). Hence, we intend to identify and tabulate the instances 
in which irony visibly appears in the aforementioned texts, by means of a mapping of 
linguistics aspects and marks. According to Ortega (2006), utterances, depending on the 
context of use and the locutor’s intention, present marks on their surface that may 
constitute ironic effect. Adopting a quali-quantitative approach, our research follows the 
traditional teachings of the French Discourse Analysis, but encompassing more recent 
views on irony, such as those found in Guimarães (2001), Ortega (2006) and Brait 
(2008), among others. 

 
 
Keywords: Linguistic marks.Ironic effects.Luís Fernando Verissimo. 

Introdução 

  
Exemplo de heterogeneidade mostrada não marcada[1], a ironia suscita amplo debate, 
nomeadamente no que concerne às suas marcas na superfície do texto. Maingueneau 
(1997, p. 98) afirma que a ironia “subverte a fronteira entre o que é assumido e o que 
não o é pelo locutor” (grifo do autor). Em um enunciado irônico, o locutor (L) traz à cena 
um enunciador (E) que sustenta um ponto de vista absurdo, que o mesmo locutor não 
pode assumir. Tal distanciamento é perceptível por meio de índices linguísticos, 
paralinguísticos, gestuais e contextuais, que, em todo caso, não são de observação tão 
fácil.[2] No nível da escrita, marcas como a hiperbolização, a repetição, a justaposição, 
a antífrase, as aspas, as reticências, o ponto de exclamação ou a explicitação da 
entonação são alguns dos índices que possibilitam a demarcação da ironia e da 
consequente heterogeneidade. São da essência da ironia, todavia, a ambiguidade e a 
dificuldade de interpretação, pois afigura-se como um fenômeno sutil, de difícil 
circunscrição. 
 
Quanto à função que a ironia exerce, as opiniões se dividem entre considerá-la um gesto 
agressivo, neutro ou defensivo. Berrendonner (apudMAINGUENEAU, 1997), por 
exemplo, compreende a ironia como uma forma de escapar às normas da atividade 
linguística, uma forma de frustrar o assujeitamento do enunciador à racionalidade e à 
convivência públicas. De fato, em se pensando nas máximas conversacionais de Grice 
(GUIMARÃES, 2001), a ironia viola a da qualidade, segundo a qual o emissor deve 
garantir a veracidade de seu enunciado. Cabe, no entanto, ressalvar que o enunciador 
irônico, na maioria das vezes, ambiciona que seu interlocutor reconheça a ironia, ou 
seja, tem a pretensão de que o seu destinatário identifique o sentido pretendido, indo 
além da literalidade do enunciado. 
 
Na ironia, conforme Guimarães (2001), acontece um movimento duplo – de adesão e 
de distanciamento. O locutor adere e se distancia do enunciado pretensamente irônico, 
preservando sua face. De certo modo, o ironista é um locutor receoso: coloca-se e não 
se coloca ao mesmo tempo, assume e não assume o ponto de vista do enunciador 
irônico, espreitando o reconhecimento da ironia pelo interlocutor e sua consequente 
anuência/concordância ou desaprovação. Entre outras possíveis funções da ironia 
alistadas pela literatura especializada, destaque-se a possibilidade de se fazer com que 
um mesmo enunciado possa se dirigir a destinatários que o texto opõe. Nesse sentido, 
desqualifica e ridiculariza uma das partes, enquanto a outra observa e identifica a ironia, 
conforme o modelo triádico proposto por Weinrich.[1] A ironia seleciona, então, os 
ouvintes em destinatários e não-destinatários de determinada informação 
(GUIMARÃES, 2001). 
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Metodologia 

 
Neste artigo, circunscrito à Análise de Discurso de vertente francesa (AD), adotamos 
como fundamentação teórica Maingueneau (1997), Ortega (2006), Brait (2008) e 
Guimarães (2001), dentre outros. Partimos de questionamentos quanto à natureza das 
marcas linguísticas da ironia presentes nas crônicas de Luís Fernando Verissimo, 
especificamente no livro Comédias brasileiras de verão (doravante, CBV), aventando a 
hipótese de se verificar maior ocorrência de determinados índices, tais como as 
repetições, as justaposições, as aspas, o discurso direto ou as antífrases. Outrossim, 
buscamos compreender o mecanismo irônico e a constituição de sentidos na obra 
supracitada.[2] Com essa finalidade, nossa metodologia consiste na leitura e no 
levantamento dos marcadores irônicos, ao que se segue a tabulação dos dados e sua 
subsequente análise. 
 

Resultados e Discussões 

 

À luz das teorias apresentadas por Ducrot (1987) acerca da polifonia, adotamos a 
formação irônica como a manifestação de um enunciado construído por um locutor, isto 
é, a voz primária, que não toma para si a responsabilidade pelo que foi dito, mas 
considera o que está posto como absurdo. Sendo assim, surge a segunda voz no 
enunciado que demonstra, de fato, o posicionamento do locutor. A partir disso, temos 
que a responsabilidade enunciativa recai não no locutor empírico, mas sim na ideia 
proferida pelo enunciador, que é a segunda voz. Buscamos identificar, nas cinco 
crônicas escolhidas, os marcadores prosódicos e a polifonia presente nas crônicas para 

justificar o efeito irônico. 

Nas cinco crônicas analisadas “Beijinho, Beijinho”; “Omelete”; “O pé da Ana Luiza”; 
“Estragou a televisão” e o “dia seguinte”, observamos que o ponto de vista exposto pelo 
locutor demostrado no título não é defendido e tampouco corresponde ao texto dessas. 
Visto isso, percebemos que para a compreensão e depreensão do conteúdo do que está 
exposto no corpo da crônica, é necessário que o leitor lance mão de conhecimentos 
prévios das posições apresentadas pelo locutor, ou seja, o movimento argumentativo e 
crítico depende também do leitor. Faremos a seguir as explicações acerca dos 

marcadores analisados nesta pesquisa. 

  

 
Conclusão 

 

Da análise das crônicas de Luís Fernando Verissimo que integram o livro CBV, resultou 
a constatação do emprego, por parte do sujeito falante, de um mecanismo 
argumentativo, ao mesmo tempo constituinte de sentidos – a ironia. De fato, a ironia é 
elemento central na configuração/constituição do humor nas crônicas analisadas, 
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centrando-se, muitas vezes, no título e destacando-se, além disso, como elemento 
estruturante do texto. O locutor de CBV recorrentemente coloca em cena no título um 
enunciador cujo ponto de vista se desconstrói no corpo de texto; todavia, destaque-se 
que o sentido irônico do título só é percebido após a leitura do corpo de texto da crônica. 
Ou seja, no desenvolvimento da crônica, é desvelado o caráter irônico do título; título 
esse que nos remete, muitas vezes, à intertextualidade e que se alinha, geralmente, ao 
senso comum. Nesse sentido, as crônicas de Verissimo analisadas patenteiam um 
ceticismo particular por meio do uso de enunciados irônicos. A ironia surge nessas 
crônicas como elemento palpável de uma forma desiludida de ver o mundo. O ironista 
é um niilista. Em suma, na senda de trabalhos como o de Amorim (2002) e Brait (1996), 
a ironia em CBV “atua como protagonista [...] no estabelecimento da crítica cômica” 
(AMORIM, 2002, p. 69) e “[...] tem em comum com os outros discursos que não o literário 
[...] a função de instaurar a ambiguidade entre as referências explícitas e as implícitas” 
(BRAIT, 1996, p. 198), instaurando/delineando/estruturando sentidos. Em CBV, de fato, 
“o processo irônico emerge como elemento organizador, estruturador do discurso” 
(AMORIM, 2002, p. 85). 

Outrossim, na análise de CBV foi possível distinguirmos marcas linguísticas da ironia, 
tais como o uso de travessão, interrogação, aspas, formatação em itálico, comparação, 
entre outras, as quais analizamos, por forma a contribuirmos com o debate referente à 
sua marcação. Tradicionalmente, a ironia insere-se na denominada heterogeneidade 
mostrada não-marcada. Nossa pesquisa, todavia, objetivando complementar e 
contribuir para os estudos desse recurso argumentativo, adota a perspectiva de que a 
ironia é, de fato, marcada na superfície textual, como o corrobora trabalhos desta 
natureza. 
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TÍTULO: Professores de História e interdisciplinaridade: entre concepções e práticas 

construídas a partir dos livros de Ciências Humanas adquiridos pelo PNLD 2016 

Resumo 

Há uma acentuada busca na renovação da historiografia da educação no Brasil, as 
pesquisas têm crescido em vários campos da educação e esses estudos buscam 
compreender como determinados saberes se tornaram propriamente escolares. A 
presente pesquisa tem como foco “Identificar como o edital do plano Nacional do Livro 
Didático (PNLD) de 2016 compreende a Interdisciplinaridade e como ela é executada 
pelos Livros Didáticos de Ciências Humanas”. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, 
qualitativa e quantitativo com caráter exploratório e interpretativo. Na qual há a 
necessidade de entender como o edital do PNLD de 2016 entende, objetiva e apresenta 
a Interdisciplinaridade e como os livros didáticos devem compor essa 
interdisciplinaridade. Como resultado final, mas não definitivo, percebe-se que o edital 
nas áreas de Ciências Humanas tem uma relação entre interdisciplinaridade e os 
conteúdos pela ideia de como e o do que se espera fazer . Desse modo, poderá 
entender como os livros didáticos após esse edital apresentam a Interdisciplinaridade e 
como os autores em histórias tem suas concepções e saem do campo teórico para o da 
prática. 
 

Palavras-chave: Ciências Humanas; Edital; Interdisciplinaridade; Livro Didático. 

TITLE: History teachers and interdisciplinarity: between conceptions and practices built 

from Human Sciences books acquired by PNLD 2016. 

Abstract 

There is a strong search for the renewal of the historiography of education in Brazil,the 
research has grown in various fields of education and these studies seek to understand 
how certain knowledge has become properly schoolar. The present research focuses on 
“Identifying how the 2016 National Textbook Plan (NTP) understands the 
Interdisciplinarity and how it is implemented by the Human Sciences Textbooks”. It is a 
bibliographical, qualitative and quantitative research, with exploratory and interpretative 
character. In which there is a need to understand how the 2016 NTP understands, aims 
and presents Interdisciplinarity and how textbooks should compose this 
interdisciplinarity. As a final but not definitive result, it is clear that the edict in the areas 
of Human Sciences has a relationship between interdisciplinarity and the content through 
the idea of how and what is expected to be done. Thus, you can understand how the 
textbooks after this edict present Interdisciplinarity and how the authors in stories have 
their conceptions and move from the theoretical field to the practical one. 
 
Keywords: Human Sciences; Edict; Interdisciplinarity; Textbook. 

Introdução 
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Este trabalho relata as atividades desenvolvidas no projeto de Iniciação Científica 
Didática da História e Espaço Escolar: Campo e Categoria para Construção de Novos 
Saberes sobre Conhecimento Histórico sob orientação da Dra. Professora Margarida 
Maria Dias De Oliveira. Sendo o ser humano um ser social , ou seja, não consegue 
sobreviver sem obter informações ou sem inteirar-se do que existe fora do seu meio. A 
Interdisciplinaridade surge como uma concepção na educação para interlocução dessa 
formação social. Apesar do termo ser ditado nos dias atuais com certa frequência, a 
pergunta: “o que é Interdisciplinaridade? ” Nunca foi tão estudada como agora. A 
proposta do Ministério da Educação em propor interdisciplinaridades nos livros didáticos 
no edital do PNLD de 2016 faz com que mais perguntas venham à tona. Há 
Interdisciplinaridade no Livro Didático? Os Docentes sabem, além da teoria, a 
praticidade do assunto? As escolas propõem a Interdisciplinaridade? Essas entre outras 
perguntas disponíveis fazem ser necessárias para o entendimento do assunto. Talvez, 
o início é que seja o problema, entender o que é Interdisciplinaridade. Visto que muitas 
vezes esse conceito é confundido com multidisciplinaridade, transdisciplinaridade e 
pluridisciplinaridade, esses até parecidos, mas que em sua essência são bem 
diferentes. O conceito de interdisciplinaridade é amplo mas pode-se ter como uma 
definição generalizada a tentativa do ser humano em propor a interação entre 
conhecimento racional e o conhecimento sensível, um trato entre os diversos saberes, 
mas que para as soluções de diversos problemas são fundamentais. O conceito 
pedagógico e sua aplicabilidade tem em Paviani o seguinte: "A organização das ciências 
e das disciplinas pressupõe distintas racionalidades científico-pedagógicas. Há nelas 
uma transversalidade entre o epistemológico e pedagógico que entrecruzam e definem 
horizontes e fronteiras entre as disciplinas. Daí o trabalho de mediação da 
interdisciplinaridade para encurtar o distanciamento entre os conhecimentos nos 
processos de pesquisa e ensino. (PAVIANI, 2008. p.18)" Interdisciplinaridade encontra-
se diretamente ligado ao conceito de disciplina, onde a interpenetração ocorre sem a 
destruição básica às ciências conferidas. Ou seja, entender as disciplinas, seus 
conceitos e que podem ser complementares nos saberes é fundamental para 
aplicabilidade da concepção “inter”. O Ministério da Educação por meio dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (1999) procura orientar quanto a atitudes e ações 
interdisciplinares. Em toda sua concepção sobre os conceitos das disciplinas a 
Interdisciplinaridade é citada, orientada e estimulada. Os conceitos são em muito 
pesquisados e debatidos. Compreender o conceito construido no edital, sua 
aplicabilidade na concepção do livro e se está sendo efetivamente entendido pelo 
docente na escola tem firme necessidade. O esforço teórico interdisciplinar luta e tenta 
superar a organização escolar tradicional . Nesse aspecto essa pesquisa procura 
compreender se a partir dos livros de Ciências Humanas, que foram adquiridos pelo 
PNLD 2016, tiveram impacto entre concepções e práticas da Interdisciplinaridade. 
Começando, essa análise, através do edital para confecção dos livros didáticos do 
referido PNLD. Desse modo, as atividades desenvolvidas nesse projeto e descritas 
neste relatório tem como objetivo, dentro do contexto acadêmico, analisar a partir das 
concepções daquilo que Estado brasileiro entende por interdisciplinaridade através do 
edital PNLD 2016, pois, entende-se que o referido documento é um mecanismo da 
Política Nacional da Educação. Assim, “executar uma tarefa interdisciplinar pressupõe 
antes de mais nada um ato de perceber-se interdisciplinar” (Fazenda. 2011, p. 77), 
nessa perspectiva procura-se entender, interpretar e decifrar o edital do PNLD 2016 nos 
conceitos referidos à interdisciplinaridade nas Ciências Humanas do Ensino 
Fundamental. 
 
Metodologia 
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Procurou-se uma metodologia da pesquisa baseada na análise de conteúdo de Bardin: 
"O analista é como um arqueólogo. Trabalha com vestígios: os 'documentos' que pode 
descobrir ou suscitar. Mas os vestígios são a manifestação de estados, de dados e 
fenômenos. Há qualquer coisa para descobrir por e graças a eles. Tal como a etnografia 
necessita da etnografia, para interpretar as suas descrições minuciosas, o analista tira 
partido do tratamento das mensagens que manipula, para inferir (deduzir de maneira 
lógica) conhecimentos sobre o emissor da mensagem ou sobre o seu meio, por 
exemplo." (BARDIN. 2011, p. 39). Por isso utilizou-se as discussões de caráter 
qualitativo e para entender a concepção de Interdisciplinaridade no edital foi necessário 
realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto na área de ensino de ciências, 
autores como Ivani Fazenda, Paviani, Margarida Dias, Maria Inês e Itamar Freitas foram 
os que mais orientaram a concepção do conceito de interdisciplinaridade nessa 
pesquisa. Deste modo, é possível com os conceitos adquiridos nessa pesquisa e 
compará-los com o texto do edital, procurando uma interpretação deste no que se pede 
e espera dos Livros Didáticos de Ciências Humanas. Foi utilizado como fonte primária 
o edital PNLD 2016, procurando-se compreender as finalidades da Interdisciplinaridade 
nas Ciências Humanas do Ensino Fundamental I em cima de uma estrutura conforme 
descreve Chervel: “[...] a série de textos oficiais programáticos, discursos ministeriais, 
leis, ordens, decretos, acordos, instruções, circulares fixando o plano de estudos, os 
programas, métodos, os exercícios” (CHERVEL, 1990, p. 188-189). Por isso procurou-
se a utilização da análise de conteúdo em três fases fundamentais conforme prevê 
Bardin. Uma análise primeira, essa pode ser identificada como uma fase de 
organização, onde a leitura do edital, o primeiro contato com o material ,e com a 
bibliografia estudada. Procurou-se nessa fase estabelecer um esquema de trabalho, 
buscando ser preciso, com os procedimentos bem definidos. Podendo, porém, flexíveis. 
Uma leitura, um primeiro contato que foram submetidos a uma análise para formular as 
hipóteses e os objetivos. Na fase seguinte foi explorado o material adotando-se os 
seguintes procedimentos para as normas do código interpretativo: o recorte; a seleção 
de regras de contagem; a enumeração; e a escolha de categorias com a classificação 
e agregação. E, por último o tratamento dos resultados com a inferência e interpretação. 
Focando nos resultados brutos, procurou-se torná-los significativos e válidos. Assim, 
interpretou-se além do conteúdo manifesto no documento, pois, procurou-se o conteúdo 
latente, o sentido que se encontra por trás das palavras descritas no edital. COLETA 
DE DADOS Bardin descreve o termo análise de conteúdo da seguinte forma: “Um 
conjunto de técnicas de análises das comunicações visando obter, por procedimentos, 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção / recepção (variáveis inferidas) destas mensagens”. (BARDIN, 
2011, p. 42) Desse modo, o edital foi colocado em uma ferramenta de coleta de dados, 
uma tabela dinâmica, para ser feito a análise de conteúdos com o intuito de resumir, 
analisar e calcular os dados, permitindo fazer comparações, padrões e tendências nos 
dados coletados. A tabela foi disposta por temas ou tópicos recorrentes encontrados na 
descrição do edital. ANÁLISE DOS DADOS Os resultados qualitativos foram agrupados 
por semelhança, conforme Bardin diz: “A intenção da análise de conteúdo é a inferência 
de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de 
recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)”. (BARDIN. 
2011, p. 38). Os dados foram analisados por “palavras chaves” sendo elas: DEVE, 
OBJETIVO, COMPREENDER, ARTICULAR, ORIENTAR, ESTABELECER 
CONEXÕES, ESTIMULAR, ASSEGURAR, APRESENTAÇÃO e ABORDAGEM . Esses, 
estabeleceram relações de determinismo, por isso, esses construtos puderam ser 
analisados tanto separadamente quanto em conjunto. 
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Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS Após a disposição em tabela pode-se inferir que o edital em Ciências 
Humanas é referenciável, numa definição propriamente dita, pelas ideia de como fazer 
e com base na ideia do que se espera. Por exemplo, a palavra DEVE no sentido de “tem 
que ser feito” determina nove vezes no edital um complemento nominal, sendo esses 
palavras como ação, diálogo, confrontação de ideias. A palavra OBJETIVO aparece oito 
vezes determinando um complemento verbal a ação verbal. Assim, Bardin descreve: “A 
documentação trabalha com documentos; a análise de conteúdos com mensagens 
(comunicação)” (BARDIN, 46), logo mesmo a análise não sendo de língua portuguesa, 
esse fator é importante para essa pesquisa pois, conforme Dumont: “[...] a motivação, o 
contexto e historicidade do leitor e o sentido dado a cada palavra pelo autor e, 
posteriormente, pela leitura do leitor” (2007, p. 2). Com esses três fatores, motivação, 
contexto e historicidade pode-se compreender a existência de uma variabilidade quanto 
à intenção interpretativa na concepção do edital. Assim, procurando palavras chaves 
que incidem em Interdisciplinaridade e seus sentidos na produção do edital pode-se 
fazer uma abordagem fenomenológica conforme Bardim diz sobre como responder a 
seguinte pergunta: “[...] – quais as consequências que um determinado enunciado vai 
provavelmente provocar?” (2011, p.39). Procedendo a análise no edital classificou-se 
essas incidências em dez características a saber: “DEVE” – Nove vezes. Verifica-se que 
esse sentido de “tem que ser” ocasionando uma “ordem” do que tem que ser feito, tem-
se uma articulação com seus complementos e indica que o Livro Didático em sua 
concepção de Interdisciplinaridade tem que centrar na ação, a dialogar, a confrontação 
de ideias, ao trabalho em equipe, a reflexão, a busca de novos conhecimentos, a ensinar 
por meio da pesquisa e a ensinar por meio da construção coletiva do conhecimento; 
OBJETIVO – Oito vezes. Criando uma perspectiva de futuro articulando com os seus 
complementos, assim nesse prisma a indicação de intuito da Interdisciplinaridade com 
o objetivo de ser ampla, de reconhecer, de estudar, de ter o próprio processo de 
aprendizagem, de ser integrada, da natureza da produção, da reprodução de 
conhecimentos e de ultrapassar os limites homogêneos de uma só disciplina; 
COMPREENDER – Seis vezes. Abarcando em si mesmo a Interdisciplinaridade com os 
processo de aprendizagem, a natureza da produção e a reprodução de conhecimentos; 
ARTICULAR - Quatro vezes. Fazendo a ligação dos conteúdos com as possibilidades 
de abordagem, com a compreensão de questões relevantes, com superar a 
fragmentação do conhecimento e com a visão integrada do mundo; ORIENTAR - Três 
vezes. Na perspectiva que a Interdisciplinaridade norteia a investigação de fenômenos, 
o bem-estar social e a formação dos cidadãos; ESTABELECER CONEXÕES - Duas 
vezes. Estabelecendo como esses elementos devem estar relacionados com as demais 
áreas e com a realidade. ESTIMULAR, ASSEGURAR, APRESENTAÇÃO e 
ABORDAGEM - Uma vez cada. Pois espera-se que aja o incentivo na iniciação às 
diferentes áreas do conhecimento científico, tornar duradoura a abordagem de forma 
integrada de aspectos centrais dos componentes curriculares de Ciências, demonstrar 
a perspectiva interdisciplinar e a maneira da qual os conteúdos são feitos. 
DISCUSSÕES Para conceber sua epistemologia , ou seja, suas conclusões e métodos 
dos diferentes ramos do saber científico, ou das teorias e práticas em geral da 
interdisciplinaridade é fundamental entender os conceitos das outras “disciplinaridades” 
e assim, ter o entendimento da teoria e pratica da Inter. A multidisciplinaridade, a 
transdisciplinaridade, e a pluridisciplinaridade são relacionadas às várias disciplinas que 
trabalham em um mesmo tema, mas sem estarem, necessariamente, trabalhando de 
forma colaborativa ou interativa, eles têm propostas diferentes de unificação dos 
saberes. Afirma Paviani: “Em vista disso, o uso desses prefixos (multi, inter, intra, trans) 
junto ao termo disciplina necessita ser justificado” (2008 p.18). Assim, nesse contexto é 
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primoroso o conceito desses termos. Multidisciplinar, talvez, seja o mais simples delas. 
Trata-se de diversas disciplinas, não interessando, em início, de suas interações. O 
prefixo intra deixa pressupor que é a inteiração interna entre disciplinas e como Paviani 
esclarece precisa de mais estudos. Transdisciplinar é um conceito que possibilita, em 
tese por sua definição epistemológica, estabelecer elos, “conversas” entre as 
disciplinas, indo além dos limites das relações internas e externas delas. Para resolver 
questões, problemas ela atua com as contribuições científicas. Paviani afirma que ela 
vai além das relações intra e interdisciplinares e transforma a estrutura interna das 
disciplinas, às vezes, para organizar uma nova ciência . Nessa, há uma linha tênue, não 
tão fácil de distinguir entre ela e a interdisciplinaridade. O resultado dessas novas 
disciplinas, normalmente, vem primeiramente de um trabalho preliminar interdisciplinar. 
Enquanto áreas como a cibernética, a mecatrônica, buscam soluções científicas para 
problemas novos a interdisciplinaridade promove uma reciprocidade de relações nos 
campos teóricos e metodológicos das aplicações dos conhecimentos entre uma ciência 
e outra. Fazenda diz que ao definir interdisciplinaridade como atitude de ousadia e busca 
frente ao conhecimento, cabe pensar aspectos que envolvem a cultura do lugar onde 
se formam os docentes . Dessa forma, procura-se entender na formação do edital do 
PNLD das ciências humanas sobre interdisciplinaridade os aspectos científicos e sociais 
complementares que o Estado brasileiro busca. Nos aspectos científicos a abordagem 
da hierarquia das disciplinas, a organização delas, suas interações e dinâmicas são os 
seus alicerces. Ivani Fazenda expõe: “Essa proposição conduziria à busca da 
cientificidade disciplinar e com ela o surgimento de novas motivações epistemológicas, 
de novas fronteiras existenciais. Por isso, entendemos o seguinte: cada disciplina 
precisa ser analisada não apenas no lugar que ocupa ou ocuparia na grade, mas nos 
saberes que contemplam, nos conceitos enunciados e no movimento que esses saberes 
engendram, próprios de seu lócus de cientificidade. Essa cientificidade, então originada 
das disciplinas, ganha status de interdisciplina no momento em que obriga o professor 
a rever suas práticas e a redescobrir seus talentos, no momento em que ao movimento 
da disciplina seu próprio movimento for incorporado”. (2008, p.18) Nos aspectos sociais 
o docente em sua formação terá a busca de tratar esses saberes científicos às 
exigências sociais, políticas e econômicas sendo contrário a separação entre a 
construção das Ciência Sociais e as solicitações da sociedade. Assim, citar ou pesquisar 
sobre interdisciplinaridade na educação não se deve ser baseada apenas na 
experiência e na observação, sendo ela metódicas ou não. É, desde a concepção dos 
editais que norteiam as confecções dos livros didáticos, as adoções desses livros pelas 
escolas e suas práticas em salas de aula que essa interdisciplinaridade se faz cada vez 
necessária, dada a integralização das disciplinas. Fazenda diz que “é necessário que 
se proceda a uma análise detalhada dos porquês dessa prática histórica e culturalmente 
contextualizada. ”. Paviani cita: "A sistematização que se limita a uma disciplina, isto é, 
que ignora as interações de disciplinas, via de regra, acaba sendo um simples resumo 
(um mero processo imanente). Não produz conhecimentos novos. Sistematizar é 
integrar conhecimentos de diferentes disciplinas em função de uma finalidade científica 
ou didática. Não basta justapor dados e informações. É preciso um fio condutor que lhes 
forneça coerência. Não se podem identificar fontes, fazer levantamentos, selecionar, 
enfim, articular algo sem um projeto teórico (PAVIANI, 2008)." A interdisciplinaridade 
não tem um método definido, não tem uma regra preestabelecida para que o editor do 
Livro didático seja orientado em sua aplicação, por isso, em cima do que é descrito no 
edital foi possível entender como o Estado propões esse conceito e espera que ele seja 
aplicado ao livro. Espera-se que os editores tenham habilidades de planejamento e 
disposição para elaborar, estratégias e procedimentos em conjunto das disciplinas de 
Ciências Humanas e isso demanda tempo, disposição e conhecimento. Nisso disserta 
Paviani: "As disciplinas, umas mais que outras, vivem uma relação dialética de 
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acomodação, de assimilação, de atualização entre os interesses da institucionalização 
e seus ambientes. Podemos falar num núcleo fundamental da disciplina, num apoio ou 
equilíbrio que evita sua decomposição, e também numa multiplicidade de elementos 
variáveis, mutáveis. O conceito de interdisciplinaridade, como foi descrito, é 
amplamente debatido na academia e com inúmeras teses e propostas. Esse conceito é 
proposto no PNLD 2016 que faz parte do Plano Nacional da Educação (PNE). O 
Ministério da Educação, no âmbito da educação básica, formula a cada 10 anos esse 
plano, assim ele determina as diretrizes, as metas e as estratégias para compor a 
política do Estado em educação nesse período. O atual plano refere-se ao intervalo de 
2014 a 2024 editado pela lei N° 13.005/2014 no qual tem o Inciso II 2 do art. 1º 
“universalização do atendimento escolar” (BRASIL, 2014). Pode-se inferir que nessa 
parte o Livro Didático esta inserido, esse inciso é considerado como uma meta 
estruturante. Logo, ela busca garantir o direito à educação básica com qualidade, que 
incluem o acesso e a universalização do ensino, com isso o Livro Didático nesse 
contexto. Entender a Interdisciplinaridade no edital é compreender como o Estado 
espera esse conceito no Livro Didático de Ciências Humanas. 
 
Conclusão 

 
Procurou-se nas pesquisas bibliográficas o embasamento teórico, nas pesquisas 
qualitativas, o referencial da presença, ou seja, as características de um dado 
fragmento, ao modo que, nos estudos quantitativos, procura-se o referencial da 
frequência, ou seja, os dados estatísticos com que aparecem determinadas 
características desse conteúdo. Logo, entender as colocações ao propósito com o qual 
essas palavras chaves do texto foram escritas denota o que Bardin descreve: “[...] 
poder-se-á estabelecer uma tipologia referenciando-se de maneira constante nos 
encadeamentos: palavra indutora x -> palavra induzida X1, induzida X2, induzida X3, 
induzida X4, ” (BARDIN. 2011, p.57). Assim, foi possível interpretar que o edital nas 
áreas da Ciências Humanas é baseado na ideia do que se espera e na ideia de como 
fazer abdicando da ideia dos conteúdos propriamente dito ou seja, o edital não tem o 
objetivo de conceituar quais são e como os conteúdos dos livros didáticos de Ciências 
Humanas devem possuir. Entretanto, a pesquisa não teve como verificar como o Livro 
Didático de Ciências Humanas do PNLD 2016 faz esse relacionamento com a 
Interdisciplinaridade; e, se os docentes de História utilizam esse conceito em sala de 
aula dado o tempo da pesquisa e a necessidade de pesquisa dos conceitos, planificação 
do edital e interpretação desses dados. Abre-se assim, a necessidade de continuidade 
da pesquisa. Cabe ressaltar que, existem um grande número de pesquisas que vêm 
sendo realizadas sobre Interdisciplinaridade e os conteúdos das Ciências humanas, 
porém essa versa sobre o conceito no PNLD 2016, aplicabilidade no Livro didático e 
como os docentes de História estão aplicando em sala de aula. Logo, nessa pesquisa 
no edital do PNLD de 2016, procurou-se ter a preocupação conforme Bittencourt 
disserta: “Identificar a gênese e os diferentes momentos históricos em que se constituem 
os saberes escolares, visando perceber a sua dinâmica, as continuidades e 
descontinuidades no processo de escolarização”. (2003, p. 15). Entender o que o edital 
compreende sobre Interdisciplinaridade, como ele aplica a concepção do Livro Didático, 
como o docente de História faz a aplicabilidade do livro em sala de aula é importante no 
que tange entender a visão do Estado sobre o conceito, sua intencionalidade e sua 
proficuidade na concepção do livro, assim a pesquisa tem importância pelos argumentos 
acima apontados. A continuidade da pesquisa objetivará identificar como se utilizam os 
signos no edital qualificando-se como exploratória. Como afirma Gil (1999, p.43) 
“pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, 
de tipo aproximativo, acerca de determinado fato”. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 222 

 

 
Referências 

 

BARDIN, L.(2011). Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70. 

BRASIL, Plano Nacional da Educação. DF: Ministério da Educação, Secretária de 

Educação Básica, 2019. Disponível em: 

<http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-
educacao-lei-n-13-005-2014#art7%C2%A75> Acesso: 22 jun. 2019. 

BITTENCOURT, C. M. F. Disciplinas escolares: história e pesquisa. In OLIVEIRA, M. A. 
T. de; RANZI, S. M. F. (Orgs.). História das disciplinas escolares no Brasil: contribuições 
para o debate. Bragança Paulista. EDUSF, 2003. 

CHERVEL, Andre. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de 
pesquisa. Teoria e Educação. N. 2, 1990. p.177-229 

CHEVALLARD, Y. La transposition didactique: du savoir savant au savoir enseigné. 
Grenoble: La Pensée Sauvage, 1985. 

DUMONT, L. M. M.; ESPÍRITO SANTO, P. Leitura feminina: motivação, contexto e 
conhecimento. Ciências & Cognição, Rio de Janeiro, v. 4, p. 28- 37, mar. 2007. 

Disponível em: 

<http://www.cienciasecognicao.org/revista/index.php/cec/issue/view/25>. Acesso em: 
11 jun. 2019. 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 
1999. 206p. 

GUSMÃO, H. R.; MIRANDA, J. L C. de. Estrutura e redação. Niterói: Intertexto, 2000. 

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (org.); GODOY, Herminia Prado (coordenadora 
técnica). Interdisciplinaridade: pensar, pesquisar, intervir. São Paulo: Cortez, 2014. 

_____. (org.). Práticas interdisciplinares na escola – 12 ed. São Paulo: Cortez, 2011a. 

_____. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. 18 ed. Campinas: Papirus, 
2011b. 

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. O Que é interdisciplinaridade? Ivani Fazenda (org.). 
— São Paulo: Cortez, 2008. 

OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de; STAMATTO, Maria Inês Sucupira; FREITAS, 
Itamar. Políticas e práticas da história escolar no ensino médio do Brasil: a 
interdisciplinaridade em debate. Florianópolis: Perspectiva, v. 32, n. 2, p. 429-451, 
maio/ago. 2014. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 223 

 

SANTOMÉ, Jurjo Torres. Globalização e interdisciplinaridade: o currículo integrado. 
Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1998. Tradução: Cláudia Schilling, 275 p. 

PAVIANI, Jayme. Interdisciplinaridade: conceitos e distinções. 2.ed. rev. Caxias do Sul, 

RS: Educs, 2008. 128 p. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 224 

 

CÓDIGO: HS0136 

AUTOR: ANA FLAVIA SANTIAGO DE ANDRADE 

ORIENTADOR: ERIK FERNANDO MILETTA MARTINS 

 

 

TÍTULO: Transcrição multimodal de dados linguísticos em contextos orais: gestualidade 

e metáfora 

Resumo 

Este trabalho parte da transcrição multimodal de dados linguísticos orais, no contexto 
retórico do culto neopentecostal da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), a qual 
vem apresentando uma grande aprovação e adesão nas últimas décadas. Por isso, 
buscamos elucidar as estratégias de argumentação empregadas pela IURD e, para isso, 
foi observada a co-ocorrência entre metáforas e gestos, como forma de investigar a sua 
função como estratégia de argumentação da retórica neopentecostal. Assim, a partir da 
análise realizada, podemos constatar que essas metáforas multimodais exercem a 
função de facilitar o entendimento de conceitos comuns da retórica neopentecostal pelos 
fiéis, de modo que reforçam a argumentação, a fim de que eles possam aderir ao 
discurso neopentecostal. Portanto, essas metáforas multimodais devem ser 
consideradas como estratégias argumentativas de fundamental importância à retórica 
neopentecostal. 
 
Palavras-chave: PALAVRAS-CHAVE: metáforas, gestos, argumentação, retórica, 

neopentecos 

TITLE: Multimodal Transcription of Oral Linguistic Data in Argumentative Contexts 

Abstract 

This project comes from the multimodal transcription of oral linguistic data, in the 
argumentative rhetorical context of the neo-pentecostal cults of the Universal Church of 
the Kingdom of God (IURD), which has been showing great acceptance and adhesion in 
the last decades. Hence, we seek to elucidate the strategies used by IURD and, for this, 
the co-ocurrence between the metaphors and gestures was observed, as a way of 
investigating its function as an argumentative strategy of the neo-pentecostal rhetoric. 
Thus, from this analysis, we can note that these multimodal metaphors play the function 
of facilitating the understanding of common concepts of neo-pentecostal rhetoric by the 
faithfuls, so that, these multimodal metaphors reinforce the argument, in order that they 
can adhere to neo-pentecostal discourse. Therefore, these multimodal metaphors must 
be considered as an argumentative strategies of fundamental importance to the neo-
pentecostal rhetoric. 
 
Keywords: KEYWORDS: metaphors, gestures, argument, rhetoric, neo-pentecostal. 

Introdução 

O presente relatório tem como base a transcrição multimodal de dados linguísticos orais 
em contextos argumentativos. Esse aspecto multimodal da transcrição deve-se ao fato 
de que o trabalho realizado buscou dar ênfase e visibilidade à co-ocorrência entre os 
elementos gestuais e as metáforas verbais. A transcrição multimodal realizada remete-



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 225 

 

se ao sermão de um culto da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), transmitido pela 
televisão e disponível no canal da Igreja pela plataforma Youtube, e levou em conta a 
interação face a face que ocorre no sermão. Essa igreja foi selecionada por ser, como 
informa Martins (2015), o berço do neopentecostalismo no Brasil e, assim, ter uma 
relevância social e histórica na sociedade brasileira e por se utilizar, em sua retórica 
religiosa – também chamada de “retórica neopentecostal” - de estratégias 
argumentativas dotadas de grande poder persuasivo. É importante ressaltar que o 
conceito fundamental que norteou todo o trabalho é o de metáfora conceptual, proposto 
por Lakoff e Johnson (1980), os quais consideram que a metáfora é primariamente 
conceptual, isto é, antes de ser um elemento linguístico, passa por processos de 
cognição. Isso porque, através das metáforas, nós partimos de elementos concretos, 
que chegam até nós a partir dos diferentes domínios da experiência, para entender e 
conceptualizar elementos abstratos, a partir da realização de analogias. Sendo assim, 
o nosso pensamento passa a ser compreendido como metafórico. Outro conceito 
também proposto por Lakoff e Johnson (1989) e que também é importante para o nosso 
estudo diz respeito à abordagem corporificada e experiencialista da mente. Essa 
abordagem, como informa Miranda e Mendes (2014), compreende que os nossos 
processos cognitivos são estruturados a partir das nossas experiências no mundo, tendo 
em vista que eles entremeiam-se com os ambientes materiais, culturais e sociais em 
que o nosso corpo está situado. Assim, os pensamentos são considerados formas de 
ação e interação, pois são processos da experiência que vivenciamos com o nosso 
corpo. Diante disso, levando em conta o aspecto da mente corporificada e da interação, 
também é importante ressaltar que, segundo Miranda e Mendes (2014), o 
processamento cognitivo e metafórico, nas interações face a face, ocorre por meio da 
ativação de mapeamentos online. Isto é, as correspondências feitas entre o domínio-
fonte e o domínio-alvo são moldadas pela interação e, com isso, são dinâmicas, pois 
podem ser modificadas e reformuladas durante o seu curso. É importante apontar 
também para o conceito da Metaforicidade, a qual, segundo Cienki e Muller (2008), é 
entendida como um princípio cognitivo geral, em que pode haver o processamento 
online dos mapeamentos metafóricos. Isso, portanto, faz com que as metáforas 
apareçam nas enunciações de um modo dinâmico e gradativo, e não estático. Ainda em 
relação às metáforas, segundo Miranda e Mendes (2014), quanto mais convencionais 
elas forem, mais estão entrincheiradas no sistema conceptual do falante e do ouvinte e, 
portanto, menor atenção é direcionada a elas. No entanto, quanto mais alto for o grau 
de novidade das metáforas, menos entrincheiradas elas estarão no sistema conceptual 
do falante e do ouvinte e, assim, maior atenção será direcionada a elas. Diante disso, a 
hipótese aqui formulada é a de que quanto menos convencional a metáfora, maior a 
necessidade argumentativa de aparecer acompanhada de gestos que direcionem a 
atenção dos interlocutores, agregando suporte à interpretação e, portanto, ao efeito 
retórico pretendido com o uso da metáfora. No caso das igrejas neopentecostais, 
cumpre lembrar que, segundo Martins (2015), busca-se, por um lado, manter a base de 
fiéis e, por outro, expandir essa base. A relação entre metáfora e gesto, nesse ambiente, 
corresponde assim à solidificação ou cristalização de sentidos metafóricos para a base 
e, também, de facilitar o acesso de possíveis fiéis a este campo de interpretação da 
realidade. 
 
Metodologia 

 
A análise sobre a qual esse relatório se trata foi realizada a partir da transcrição 
multimodal de um culto neopentecostal televisionado, pertencente à Igreja Universal do 
Reino de Deus (IURD). Esse culto, realizado no ano de 2018, foi efetuado pelo Bispo 
Edir Macedo (fundador e líder da IURD) e transmitido para todo o Brasil pelo programa 
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“Santo culto em seu lar”. O culto foi gravado na sede da IURD, o Templo de Salomão, 
o qual fica localizado na região do Brás, em São Paulo, e possui 1:23:04 seg de duração. 
Além disso, por ser um culto televisionado e transmitido para todo o país, ele apresenta 
um público misto, formado tanto pelos fiéis que estavam presentes no Templo de 
Salomão, quanto pelos espectadores que o assistiam pela TV. Para executar a 
transcrição, foi utilizado um arquivo de vídeo (MP4) e os dados analisados limitaram-se 
ao gênero sermão, que foi transcrito integralmente. A partir da transcrição do áudio do 
culto em questão, destacou-se as metáforas relacionadas à Teologia da Prosperidade. 
De acordo com Martins (2011), a Teologia da Prosperidade diz respeito às crenças 
pentecostais de que os verdadeiros cristãos são agraciados, ainda em vida, pelas 
bênçãos materiais de Deus, pois, de acordo com essas crenças, atingir a prosperidade 
material é a prova de que o cristão tem uma relação harmônica com o sagrado. Depois 
de as metáforas serem destacadas, elas foram classificadas em mais convencionais ou 
menos convencionais e, logo após, foi observado, através do arquivo de vídeo (MP4), 
se haveria alguma co-ocorrência entre as metáforas menos convencionais e alguns 
gestos significativos. Convém apontar que apenas as metáforas menos convencionais 
foram consideradas para a análise, pois a nossa hipótese é a de que quanto menos 
convencional for a metáfora, mais chance ela tem de aparecer acompanhada de gestos 
que orientem a atenção dos interlocutores, dadas as necessidades argumentativas. 
Diante disso, nos casos em que essa co-ocorrência entre as metáforas menos 
convencionais e os gestos significativos aconteceu, foi utilizada a ferramenta print 
screen, com o objetivo de fotografar o curso dos gestos que acompanhavam as 
metáforas. Vale ressaltar que, nos casos em que essa co-ocorrência não foi observada, 
as metáforas foram descartadas e, portanto, não serviram para a análise. Após a 
observação da co-ocorrência entre os gestos e as metáforas menos convencionais, foi 
realizada a descrição de cada um dos gestos. Essa descrição seguiu o padrão aplicado 
por MIRANDA; MENDES (2014) e AVELAR (2016), que destaca três aspectos 
pertencentes ao gesto: a direção, a qual pode ser descendente, ascendente, para a 
direita, para a esquerda, para o centro, para a lateral etc; a configuração das palmas 
das mãos, que pode ser para baixo, para cima etc; e outros aspectos que não englobam 
apenas as mãos, mas que também são importantes, como as expressões faciais e a 
posição do corpo. Além disso, foram utilizados alguns tipos de combinações entre 
formato da mão e do antebraço propostas por KENDON (2004). Esses tipos são: mão 
aberta neutra, em que a palma da mão encontra-se em posição vertical; mão aberta 
supinada, cuja palma da mão situa-se em posição para cima; e mão aberta oblíqua, cuja 
mão encontra-se em posição inclinada. Depois de descrever os gestos, a fim de realizar 
uma análise quantitativa dos dados, esses gestos foram contabilizados e subdivididos 
em categorias de tipos gestuais, de acordo com a direção do movimento realizado por 
eles. Para isso, foram criadas categorias como “gesto para a frente”, “gesto lateral”, 
“gesto descendente”, “gesto ascendente”, “gesto central” e, além disso, outras 
categorias para os gestos que possuem duas direções conjugadas, como “gesto 
ascendente central”, “gesto descendente central” e “gesto lateral periférico”. Essa 
quantificação dos dados foi realizada, com o objetivo de verificar a frequência com que 
cada tipo gestual ocorre no culto. Nesse caso, nos resultados, aqueles tipos cuja 
frequência encontrava-se abaixo da média, foram desconsiderados, pois não 
representavam dados significativos. Além da análise quantitativa dos gestos, também 
foi realizada uma análise qualitativa amostral, a fim de compreender como os tipos 
gestuais mais frequentes atuam junto às metáforas que com eles co-ocorrem. Dessa 
forma, todas essas etapas foram realizadas, com a finalidade de discutir o papel das 
metáforas multimodais como uma estratégia textual-interativa e argumentativa na 
retórica neopentecostal. 
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Resultados e Discussões 

 
Os gestos foram quantificados considerando os tipos gestuais utilizados e a frequência 
deles ao longo do culto e, a partir disso, foi construído um gráfico, para mostrar a 
quantidade de cada tipo gestual presente no culto da IURD. A partir desse levantamento 
de dados, obtemos o resultado quantitativo de 163 gestos que acompanham metáforas 
menos convencionais. Vale salientar que, na apresentação dos resultados, foi utilizada 
a condição de recorrência, isto é, foi feita a média de ocorrências das metáforas 
multimodais, de modo que, no gráfico, foram considerados apenas os tipos gestuais que 
apresentam uma frequência acima da média, ou seja, que são mais recorrentes. 
Examinando o resultado apresentado no gráfico em anexo (Figura 1), percebe-se que 
os tipos gestuais mais frequentes no culto da Igreja Universal do Reino de Deus são o 
“gesto central”, “gesto lateral” e “gesto descendente”. Tendo em vista que os tipos 
gestuais quantificados foram somente aqueles que acompanham as metáforas menos 
convencionais, conclui-se que o gesto que aparece desacompanhado não tem valor 
metafórico. Diante disso, é importante que seja feita uma análise qualitativa amostral a 
respeito dos dados levantados, de modo que os gestos mais frequentes serão 
interpretados juntos às metáforas que os acompanham. Essa análise será realizada 
através de alguns fragmentos obtidos na transcrição do culto, e tem como objetivo a 
compreensão do uso de metáforas multimodais e da função argumentativa que essas 
metáforas exercem na retórica neopentecostal. O fragmento textual que será analisado 
apresenta algumas expressões metafóricas acompanhadas por gestos, as quais estão 
marcadas em negrito. Esse fragmento foi selecionado, pois a maior parte das metáforas 
presente nele está acompanhada pelos tipos gestuais mais frequentes no culto da IURD. 
São eles: “gesto central”, “gesto descendente” e “gesto lateral”. Como pode ser 
observado a seguir: [...] porque essa sabedoria vem do espírito de Deus... você quer 
recebê-la agora?... AGORA?... VOCÊ TEM FÉ PRA DAR AGORA?... você tem fé pra 
dar agora?... preste atenção... você tem fé pra dar agora dar agora o seu pecado e 
colocá-lo... enterrá-lo definitivamente. A primeira expressão metafórica a ser observada 
nesse trecho é “essa sabedoria vem do espírito de Deus”, a qual vem acompanhada por 
um “gesto descendente” (Figura 2, em anexo), que tem a sua trajetória iniciada em 
posição superior e, no final, em posição inferior. Assim, esse tipo gestual, que vem de 
cima para baixo, simboliza a posição superior de onde vem essa sabedoria, como 
também a submissão do homem em relação à sabedoria de Deus, de modo que põe 
em evidência o caráter superior de Deus. Além disso, é importante destacar que, nesse 
caso, o gesto descendente ainda conta com o fato de o Bispo estar segurando uma 
Bíblia e de o corpo estar realizando um movimento inclinado para baixo. Esses aspectos 
servem para reforçar, respectivamente, a sabedoria divina, representada pela Bíblia, e 
a ideia de servidão e de submissão do homem, em relação a Deus. A segunda 
expressão metafórica é “você quer recebê-la agora?... Agora?...”, que vem 
acompanhada por um “gesto central” (Figura 3, em anexo), o qual apresenta um caráter 
dêitico, pois o dedo médio está estendido e apontando para a frente. Para analisar essa 
metáfora multimodal nós também devemos levar em consideração o fato de que o bispo 
está segurando uma Bíblia e de que o corpo está inclinado para baixo. Dessa maneira, 
esse tipo gestual e os aspectos que o acompanham estão indicando uma espécie de 
transmissão da sabedoria de Deus para os fiéis. Isso, porque, a Bíblia que se encontra 
na mão do bispo simboliza a sabedoria de Deus e o gesto central de apontar, bem como 
o corpo inclinado para baixo proporcionam uma maior proximidade entre o bispo 
(representante de Deus naquela situação) e o seu público, indicando que essa 
sabedoria será transmitida especificamente para esses fiéis. Além disso, esse gesto 
também reforça a ideia introduzida pela expressão metafórica anterior, porque quando 
ele se inclina e aponta para os fiéis, ele está indicando a posição inferior em que os 
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referentes e, portanto, os homens, se encontram em relação a Deus. Já a próxima e 
última metáfora multimodal é “dar o seu pecado, colocá-lo, enterrá-lo definitivamente”, 
que é acompanhada, respectivamente, por “gesto lateral” e “gesto para a direita” (Figura 
4, em anexo). É importante ressaltar que, apesar de o “gesto para a direita” não ser um 
dos tipos gestuais mais frequentes no culto, ele é importante para a construção dessa 
metáfora multimodal. Por isso, ele deve ser considerado, visto que também busca 
facilitar o entendimento da metáfora pelos fiéis e, com isso, ajuda a reforçar a 
argumentação. Diante disso, o primeiro gesto lateral que acompanha essa expressão 
metafórica está mais voltado para o centro, de modo a indicar que a pessoa ainda é 
detentora do pecado, e que, no entanto, esse pecado não ficará com ela por muito tempo 
e, por isso, ela vai “dar o seu pecado”, o que é corroborado pelo segundo gesto lateral. 
Isso, porque, esse gesto faz uma trajetória da esquerda para a direita, de modo que 
simboliza o ato de “colocar”, que, nesse caso, significa “colocar o pecado para fora do 
corpo, do ser”. Essa eliminação do pecado também pode ser percebida, através do 
“gesto para a direita” que se segue, uma vez que ele apresenta uma distância maior em 
relação ao corpo, do que os gestos anteriores. Assim, esse último gesto indica uma 
separação ainda maior entre o pecado e o ser, de modo que o pecado já não existe 
mais e, com isso, pode ser enterrado definitivamente longe da pessoa, o que é reforçado 
pelo fato de o bispo estar de olhos fechados, indicando que ele não quer mais ver o 
pecado. Diante de tudo o que foi apresentado, pode-se perceber que toda essa 
expressão metafórica destaca a superioridade de Deus e, assim, faz com o que os fiéis 
queiram ter contato com o divino. Portanto, o uso dessas metáforas multimodais faz com 
que os fiéis desejem receber a sabedoria divina (transmitida pela igreja) e, assim, as 
bênçãos de Deus, de modo que, para que isso aconteça, eles devem fazer o sacrifício 
de se livrar do pecado, a fim de estreitar a relação com o divino, o que só é 
proporcionado através da igreja. A partir disso, percebe-se que essas metáforas 
multimodais servem para persuadir os fiéis, a fim de que haja uma maior adesão por 
parte deles à igreja neopentecostal, visto que é ela a transmissora da sabedoria divina 
para os seres humanos. 
 
Conclusão 

 
A partir de tudo o que foi apresentado, podemos perceber que a retórica neopentecostal 
utiliza, como estratégias argumentativas, tanto recursos verbais, como as metáforas, 
quanto não verbais, como os gestos, de modo que esses recursos podem co-ocorrer, o 
que gera as metáforas multimodais. Em relação a essas metáforas multimodais, neste 
presente trabalho, foram consideradas, para a análise, apenas as metáforas menos 
convencionais e, através das análises quantitativa e qualitativa realizadas, nós 
concluímos que tanto a hipótese geral do campo, quanto a hipótese específica sobre o 
ambiente foi favorecida. Isso pode ser observado, pois a alta frequência dos tipos 
gestuais que acompanham as metáforas (classificados como “gesto central”,“gesto 
lateral” e “gesto descendente”) nos mostrou que essas metáforas menos convencionais 
são mais frequentemente acompanhadas por gestos. Isso acontece, porque essa co-
ocorrência entre metáforas e gestos apresenta um caráter pedagógico, o qual serve 
para orientar e direcionar a atenção dos interlocutores, a fim de que eles possam 
compreender mais facilmente a nova expressão metafórica. Isso, portanto, agrega 
suporte à interpretação e ao efeito retórico intencionado com o uso da metáfora. Dessa 
forma, as metáforas multimodais se caracterizam como verdadeiros elementos de 
persuasão, pois buscam convencer os fiéis a se tornarem adeptos da igreja 
neopentecostal, de forma que isso ajuda a explicar a grande adesão que essa igreja 
apresenta.  
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Anexos 

 

 

Figura 1: Resultado quanto à frequência dos tipos gestuais no culto da IURD 
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Figura 2: Gesto descendente 

 

 

Figura 3: Gesto central 
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Figura 4: Gesto lateral e gesto para a direita 
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TÍTULO: Plano IV Fantasmas do passado, dilemas do presente: culpa e exílio na 

literatura brasileira contemporânea. 

Resumo 

A partir dos estudos sobre o contexto sócio-histórico da ditadura civil-militar brasileira 
de 1964-1985 e das pesquisas teóricas acerca do cenário das letras brasileiras na 
contemporaneidade, este projeto de pesquisa, intitulado Fantasmas do passado, 
dilemas do presente: a ditadura como dado formal da Literatura Brasileira do século XXI, 
que teve início no semestre letivo de 2017.2, sendo este plano de trabalho referente aos 
semestres de 2018.2 e 2019.1, busca articular as relações entre literatura e sociedade. 
Possibilitando um conhecimento para além do cânone literário, buscamos entender a 
construção e a problematização de uma história da literatura contemporânea. 
Apresentamos, neste relatório, os resultados finais desde o desenvolvimento de nossa 
pesquisa. Sobre esses resultados, atingidos a partir do plano de trabalho, podemos 
constatar que a rememoração de um passado traumático influencia a construção da 
realidade fragmentada no romance Não Falei (2004), da escritora Beatriz Bracher, foco 
desta investigação. Embasados em Adorno (1988), Sarlo (2007), e Seligmann-Silva 
(2005), descrevemos a posição do narrador e investigamos como se constrói a 
rememoração de um dado histórico que passa pela memória individual e coletiva e como 
a linguagem fragmentada simboliza as experiências traumáticas no relato do narrador-
personagem. Assim, são exploradas as ligações entre memória, trauma e linguagem 
para apresentar de que forma o narrador tenta escapar da culpa que lhe é posta. 
 
Palavras-chave: Não Falei; Memória; Linguagem fragmentada; Beatriz Bracher; 

Literatura 

TITLE: REMEMORATION AND GUILTY: THE CONSTRUCTION OF THE 

FRAGMENTED REALITY IN DON'T TALKED BY BEATRIZ BRACHER 

Abstract 

From the studies on the socio-historical context of the Brazilian civil-military dictatorship 
of 1964-1985 and the theoretical research on the contemporary scenario of Brazilian 
letters, this research project, entitled Fantamas of the past, dilemmas of the present: the 
dictatorship as Formal data from the 21st Century Brazilian Literature, which began in 
the semester of 2017.2, and this work referring to the semester of 2019.1, seeks to 
articulate the relations between literature and society. Enabling knowledge beyond the 
literary canon, we seek to understand the construction and problematization of a history 
of contemporary literature. In this report we present the final results since the 
development of our research. About these results, achieved from the work plan, we can 
see the remembrance of a traumatic past influences the construction of fragmented 
reality in the novel Não Falei (2004), author Beatriz Bracher, focus of this investigation. 
Based on Adorno (1988), Sarlo (2007), and Seligmann-Silva (2005), relating literature 
and society, we describe the position of the narrator and investigate how the recollection 
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of historical data that passes through individual and collective memory is constructed. 
and how fragmented language symbolizes traumatic experiences in the narrator-
character account. In this way, the links between memory, trauma and language are 
explored to present how the narrator tries to escape the guilt placed upon him. 
 
Keywords: Não Falei; Memory; Fragmented language; Beatriz Bracher; Literature 

Introdução 

A literatura, arte capaz de nos conduzir por diversas esferas culturais e sociais, através 
da sua forma e conteúdo, pode nos posicionar em diferentes cenários violentos e 
traumáticos. O romance contemporâneo Não Falei (2004), de Beatriz Bracher, a partir 
de uma narrativa fragmentada e duvidosa nos posiciona no contexto sócio-histórico da 
ditadura civil-militar brasileira de 1964-1985. Não Falei narra a história de Gustavo, 
professor prestes a se aposentar aos 64 anos, que está de mudança de São Paulo para 
São Carlos. A partir dessa mudança de cidade, o narrador-personagem entra em um 
processo de reflexão pessoal sobre sua vida e, através disso, tomamos conhecimento 
sobre seu passado. Nas rememorações de suas histórias, Gustavo se volta para uma 
cena pontual de sua vida aos 24 anos de idade: a tortura na ditadura militar de 64 e a 
culpa posta a ele sobre a morte de seu cunhado Armando. A obra é narrada em 1ª 
pessoa com dados fragmentados através da linguagem que rodeia a vida familiar, 
pessoal, política e social de Gustavo. O narrador-personagem traz dados do passado 
que se misturam com o presente e flashes de memória que tentam comprovar o tempo 
todo que ele não falou, uma tentativa de fuga da acusação que todos ao seu redor fazem 
pela morte do seu cunhado Armando, e que ele carrega em virtude do seu passado 
violento e traumático. Dessa maneira, através dos estudos sobre rememoração e culpa, 
feitos dentro do projeto de pesquisa, buscamos entender como a linguagem 
fragmentada do narrador-personagem simboliza a violência do período histórico de 
1964-1985 nesta narrativa contemporânea. Traçando uma linha periódica, a nossa 
literatura brasileira, conhecida por não ter produzido muito sobre a temática histórica da 
ditadura militar, a partir dos anos 2000 se detém a esse dado como, talvez, uma forma 
de manter viva a memória do passado. Segundo Sarlo (2007), o passado surge a partir 
de um gatilho do presente e, é em cenários de Comissão Nacional da Verdade (2012), 
de 50 anos do golpe militar (2014), de golpe presidencial (2016) e de presidentes eleitos 
(2018) com discursos ditatoriais que temos um passado mal resolvido sendo revivido 
em um presente totalmente inseguro. Nesse sentido, a literatura manifesta-se como 
resistência de uma memória sobre um passado violento e traumático que necessita ser 
mantido. De acordo com Vecchi e Dalcastagnè (2014, p.12), a literatura é um campo do 
qual se pode “praticar uma política do nome próprio em relação ao passado, em que a 
violência não se eufemiza nos disfarces linguísticos e pode declinar-se em todas as 
forças que a constituem”. Assim, literatura ficcional ou até testemunhal dá espaço para 
a reimaginação e narração de eventos dolorosos que tendem a fugir ou serem apagados 
da nossa memória. 
 
Metodologia 

 
Este plano de trabalho configura-se pelas relações entre literatura e sociedade, tendo 
em vista os dados formais da ditadura civil-militar de 1964-1985. A pesquisa foi 
desenvolvida de maneira sistemática, buscando atender os aspectos constitutivos das 
narrativas através de levantamentos bibliográficos e discussões feitas em grupo. Em 
termos de procedimentos metodológicos, inicialmente, procedemos os estudos ao 
conhecimento do que se constitui as relações entre literatura e sociedade acerca da 
produção literária contemporânea. Para isso, foram feitas leituras e discussões sobre 
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os textos de teóricos contidos no plano do projeto de pesquisa com foco em eixos 
diferentes para cada plano de trabalho em reuniões quinzenais e, eventualmente, a 
leitura dos romances para esse desenvolvimento e a apresentação deles em reuniões 
mensais. Por fim, realizamos a análise dos resultados das teorias estudadas e suas 
possíveis aplicabilidades aos trabalhos para a escrita e reflexão dessas discussões. 
Nesse sentido, para investigar a rememoração reacendida pela culpa causada pela 
tortura do cunhado e pelo exílio e morte de sua esposa que Gustavo, narrador-
personagem, carregava, em Não Falei (2004), e como se constitui a relação entre 
violência e trauma na literatura, utilizei os textos teóricos Tempo passado: cultura da 
memória e guinada subjetiva, de Beatriz Sarlo (2007) e O local da diferença: ensaios 
sobre a memória, de Márcio Seligmann-Silva (2005). Além disso, para tratar de como a 
linguagem pode simbolizar as experiências traumáticas vividas pelo protagonista utilizei 
a obra Teoria estética, de Theodor W. Adorno (1988). 
 
Resultados e Discussões 

 
O levantamento final dos dados revelou que a literatura brasileira contemporânea 
articula uma relação entre forma literária e o processo sócio-histórico da ditadura civil-
militar brasileira de 1964-1985. Na obra Não Falei (2004), de Beatriz Bracher temos 
Gustavo, narrador-personagem, se reencontrando com seu passado violento e cheio de 
histórias mal contados e mal resolvidas. Um gatilho no presente de Gustavo é disparado 
quando ele encontra alguns escritos antigos de seu irmão José e quando Cecília, uma 
jovem aluna interessada em entrevistá-lo sobre alguns acontecimentos do período 
ditatorial brasileiro surgem e abrem memórias carregadas de culpa. Dessa maneira, 
quando o passado do narrador-personagem é trazido à tona, as lembranças tentam se 
organizar entre experiências, linguagem, conceitos e valores. As memórias tentam 
construir o tempo com aquilo que está ausente. O gatilho disparado traz a Gustavo um 
sentimento culposo sobre suas experiências vividas na ditadura civil-militar brasileira, 
aos seus 24 anos de idade quando ele foi preso e torturado e seu cunhado, Armando, 
morto por uma suposta delação do nosso narrador. A culpa reacendida no nosso 
protagonista aparece por acusações alheias. Em todo o enredo, ao tentar se livrar da 
imagem de traidor, Gustavo se apresenta como vítima, atribuindo o seu julgamento a 
Armando, inocente e vítima direta da violência que levou o seu fim. Assim, apesar de 
todas as tentativas de não falar e de fugir do evento traumático que marcou sua vida, é 
impossível que Gustavo desvincule-se disso, porém, como é ele quem narra os fatos, 
fugir da culpa, atrelando isso a quem não está mais aqui para se defender, é a forma 
que ele encontra para tentar teorizar seu trauma mesmo submetido às traições da sua 
própria mente. Além disso, uma característica marcante na obra de Bracher é a 
linguagem fragmentada como recurso formal simbolizador das experiências traumáticas 
vividas pelo nosso narrador-personagem. A obra não apresenta divisão de capítulos, 
mas flashes de memórias e experiências não-lineares que representa a confusão do 
presente ao reviver um passado violento. Partindo de um relato subjetivo e individual 
em 1ª pessoa, a obra não nos apresenta só o que permeou a vida pessoal de Gustavo, 
mas da sociedade como um todo. A voz do nosso narrador pode ser caracterizada como 
representante de outras tantas vozes censuradas. A fragmentação linguística do texto 
resulta de uma memória esquecida, mas que apesar de décadas se mantém viva. A 
não-linearidade é pertencimento de algo que não conseguimos domar, como a memória. 
A partir disso, tomamos como base para a pesquisa o trauma, a memória e a 
fragmentação da linguagem como chaves de leitura para as discussões. Dessa maneira, 
constatamos que a culpa gerada na personagem-protagonista advém de um trauma 
passado que havia deixado marcas em sua vida e que se mantinha escondido em sua 
mente pela grande carga violenta. Para isso, foi utilizado como base teórica o texto 
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Tempo passado: cultura e guinada subjetiva, de Beatriz Sarlo, em que a autora nos 
mostra como o passado e as memórias são entidades autônomas que fogem do nosso 
controle, permanecendo sempre vivos e construindo o presente através de lembranças 
e gatilhos. Além disso, para investigar de que forma a violência gera o trauma individual 
ou coletivo e como isso se desenvolve na obra de Bracher, utilizamos os estudos de 
Márcio Seligmann-Silva, O local da diferença, e podemos constatar que a pesquisa 
sobre os acontecimentos do romance e suas categorias exige uma concepção de 
memória designada como lugar, pois segundo o autor “toda história é o fruto de um 

entrecruzar de um determinado presente com o passado (SELIGMANN‐SILVA, 2005, p. 
80). Ademais, para falar da fragmentação linguística do texto e de como isso resulta de 
uma memória esquecida, e que apesar de décadas se mantém viva, utilizamos os 
estudos de Therodor W. Adorno registrados em sua obra Teoria estética. Assim, 
chegamos à conclusão de que a linguagem de Não Falei (2004) é usada para denunciar 
um contexto violento, tratando a fragmentação como meio de caracterizar os conflitos 
não resolvidos tanto das personagens quanto das outras esferas sociais. 
 
Conclusão 

 
Assim o projeto busca entender e dar espaço para debates além do que encontramos 
em sala de aula, permitindo-nos conhecer o ambiente de tortura, silenciamento e 
violência psicológica e física que a ditadura civil-militar brasileira de 1964-1985 gerou 
socialmente e como isso adentra na nossa literatura. Dialeticamente se relacionando 
com a sociedade, as obras nos possibilitaram o conhecimento social dos dados 
históricos em que elas estão inseridas, e como essas características se destacam no 
plano do enredo e na internalização formal, trazendo para dentro das discussões a 
reflexão de que os impactos sociais adentram nos narradores e personagens nas obras 
desse contexto. Nesse sentido, em tempos de ódio, saudade e desejo por um tempo 
violento que tenta a todo custo ser trazido de volta, a arte nos fortalece e faz resistir. Em 
Não Falei, tendo o passado sombrio de Gustavo e de toda uma sociedade explorado, 
vivenciamos de perto os traumas e resultados que um dado histórico violento pode nos 
causar. Através da linguagem fragmentada e dos pensamentos conflituosos do 
narrador-personagem, podemos conhecer o ambiente violento que a ditadura civil-
militar brasileira de 1964-1985 gerou em nosso país. Desse modo, a pesquisa, em sua 
inteireza, nos possibilitou o conhecimento sobre a nossa literatura e suas diversas 
manifestações, apresentando não só uma relevância social como também a 
problematização de uma história das narrativas contemporâneas. A história, segundo 
Sarlo (2007), é um apanhado de memória e rememorar nem sempre é fácil, assim a 
memória é um espaço em que o tempo habita e se desdobra e no fim é apenas ela 
quem resta. 
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TÍTULO: Culture-Specific Items e relatos de viagem: La traite, l’émigration et la 

colonisation au Brésil 

Resumo 

Este artigo resulta do projeto de pesquisa Culture-Specific Items e relatos de viagem: 
La traite, l’émigration et la colonisation au Brésil, vinculado a um projeto mais amplo sob 
o título de O estudo da tradução de Culture-Specific Items em relatos de viajantes 
franceses sobre o Brasil de meados do século XIX ao início do século XX. Objetiva-se, 
de início, dar a conhecer ao público brasileiro um viajante francês muito pouco estudado 
e conhecido no Brasil e na França, em seguida, compreender o que são Culture-Specific 
Items (FRANCO, 2013 [1996]) e perceber como o tradutor-viajante Charles Expilly 
resolve esse “dilema” da realidade brasileira de meados do século XIX transformada em 
linguagem (ICEs), influenciando na identidade do viajante-autor e também naquela do 
povo retratado. A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma amostragem dos Itens 
culturais-específicos (ICEs) presentes na primeira e segunda parte do estudo crítico 
sobre o Brasil Imperial denominado O tráfico, a emigração e a colonização no Brasil 
(EXPILLY, 1865), tendo como base teórico-metodológica as estratégias de tradução dos 
ICEs categorizadas por Javier Franco Aixelá. 

 
Palavras-chave: Itens Culturais-Específicos. Tradução. Charles Expilly. 

TITLE: Culture-Specific Items and travel writing: La traite, l’émigration et la colonisation 

au Brésil 

Abstract 

This paper aims to show the results of the research project called Culture-Specific Items 
and travel writing: La traite, l’emigration et la colonization au Brésil, linked to a broader 
project under the title Study of the translation of Culture-Specific Items in French 
travelers about Brazil from the mid-19th century to the early 20th century. Initially, this 
article intent to make known to the Brazilian public a very little studied French traveler-
writing called Expilly, then to understand what Culture-Specific Items are (FRANCO, 
2013 [1996]) and to understand how the traveling-translator Charles Expilly put in words 
the Brazilian reality and how he solves those CSIs found. Finally, we intended to verify 
how a travel-writing can influence the identity of the traveling author and also that of the 
people portrayed. The research was developed from a sampling of the Cultural-Specific 
Items present in the first and second parts of the critical study of Imperial of Brazil called 
La traite, l’emigration et la colonization au Brésil (EXPILLY, 1865), based on theoretical-
methodological CSI translation strategies categorized by Javier Franco Aixelá. 
 
Keywords: Culture-Specific Items. Translation. Charles Expilly. 
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Introdução 

Considerado inimigo do Brasil, Jean-Charles-Marie Expilly (1814-1886) viveu no Rio de 
Janeiro em meados do século XIX. É autor de uma deliciosa literatura de viagem, mas 
também de uma literatura crítica e de denúncia contra a escravidão, a propaganda da 
emigração brasileira na Europa e a colonização no Brasil, assinalando, em prefácio da 
obra analisada, “aos deserdados da velha Europa, que a miséria ou o espírito de 
aventura joga para além dos mares, as decepções que os esperam em regiões 
inóspitas” (EXPILLY, 1865, p. VIII, tradução nossa). 

Nascido em 1814 em Salon, na França, veio para o Brasil em 1852 em busca de 
riquezas, fortuna, montando aqui uma fábrica de fósforos. Retorna à França falido, em 
1862. Uma vez em sua terra natal, escreveu ao menos três “estudos críticos” sobre o 
Brasil Imperial: Le Brésil tel qu’il est (1862), Les femmes et les mœurs du Brésil (1863) 
e, ainda, La traite, l’émigration et la colonisation au Brésil (1865), parte deste publicado 
antes em 1859 com o título de A Emigração e a Colonisação [sic] no Brasil na Revista 
Popular, um periódico quinzenal que circulou no Rio de Janeiro de 1859 a 1862, e depois 
publicado em livro. 

Partindo da leitura de La traite, l’émigration et la colonisation au Brésil, lido no original 
francês e em tradução para o português feita pela orientadora da pesquisa, este trabalho 
por amostragem, de natureza bibliográfica, apresenta os marcadores culturais 
presentes na primeira e segunda partes desse estudo, no qual buscamos pelos Culture-
Specific Items (CSIs) desenvolvidos por Franco (2013 [1996])), traduzidos como Itens 
Culturais-Específicos (ICEs). 

O que consideramos como CSIs/ICEs são termos específicos de uma determinada 
cultura de partida que nem sempre correspondem a um termo “equivalente” na cultura 
alvo e que, em razão disso, carrega a problemática que envolve a tradução de itens 
culturais-específicos relacionada ao par de línguas em uso, como, no nosso caso, a da 
realidade brasileira sobre O tráfico, a emigração e a colonização no Brasil de meados 
do século XIX transformada em CSIs/ICEs no texto de Expilly e traduzida para os 
leitores de língua francesa. 

A propósito, para Franco (2013 [1996], p. 191), a maior dificuldade com as definições 
de um ICE é que em uma língua tudo é produzido culturalmente, a começar pela língua 
propriamente dita. Por isso que, 

... na tradução, um ICE não existe por si só, mas como resultado de um conflito vindo 
de qualquer referência representada linguisticamente em um texto fonte que, quando 
transferido para a língua alvo, constitui um problema de tradução em virtude da 
inexistência ou do diferente valor (tanto determinado pela ideologia, uso, frequência, 
etc.) do item dado na cultura da língua alvo (FRANCO, 2013 [1996], p. 192). 

O teórico tenta definir itens culturais-específicos como 

aqueles itens textualmente efetivados, cujas conotações e função em um texto fonte se 
configuram em um problema de tradução em sua transferência para um texto alvo, 
sempre que esse problema for um produto da inexistência do item referido ou de seu 
status intertextual diferente no sistema da cultura dos leitores do texto alvo (FRANCO, 

2013 [1996], p. 193). 
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Neste sentido, tal definição permite qualquer item linguístico ser um ICE, dependendo 
não apenas dele próprio, mas também da sua função no texto e de como é percebido 
na cultura de chegada. Sem falar que ainda implica manter a noção de ICE aberta à 
evolução intercultural entre comunidades linguísticas, visto que a natureza de um ICE 
modifica com o tempo, com isso, possibilitando objetos, hábitos ou valores a serem 
compartilhados por outras comunidades, até então restritos a uma só (FRANCO, 2013 
[1996]). 

 

Metodologia 

 

À luz dessas considerações, cumpre assinalar quais estratégias de tradução de ICEs 
(FRANCO, 2013 [1996]) pautaram este trabalho e que, também, têm permitido 
estudiosos da tradução estabelecer e discutir as situações mais arquetípicas em que 

esses itens aparecem com regularidade. 

Segundo Franco, é possível distinguir duas categorias básicas do ponto de vista do 
tradutor: 

a) Nomes próprios; 

b) Expressões comuns (por falta de um termo melhor para abranger o mundo de objetos, 
instituições, hábitos e opiniões, restritos a cada cultura e que não podem ser incluídos 
no campo dos nomes próprios). 

Quanto à classificação das estratégias possíveis aplicadas aos ICEs no processo 
tradutório, estas foram ordenadas para uso metodológico e com base no grau de 
manipulação intercultural, tendo em vista descobrir a tendência geral de uma tradução 
ser uma representação de um texto fonte e ser um texto válido em si, o que, para o 
teórico, é talvez a opção preliminar mais importante quando se quer descobrir a noção 
de tradução aplicada num texto. 

As estratégias tradutórias encontram-se reunidas em dois grupos principais separados 
pela natureza conservativa ou substitutiva da(s) referência(s) original(ais) por outra(s) 
mais próxima(s) do polo receptor. 

Em resumo, as estratégias por conservação aplicadas aos ICEs são: 

a) Repetição: o tradutor mantém o máximo possível da referência original, com isso 
aumenta o caráter exótico e arcaico do ICE, que é sentido mais estranhamente pelo 
leitor da língua alvo por causa de sua forma linguística e distância cultural; 

b) Adaptação ortográfica: esta estratégia inclui procedimentos como transcrição e 
transliteração, usados principalmente quando a referência original é expressa em 
alfabeto diferente do que os leitores alvo utilizam; 

c) Tradução linguística (não-cultural): com o apoio de traduções pré-estabelecidas no 
corpus intertextual da língua alvo, ou fazendo uso da transparência linguística do ICE, 
o tradutor escolhe uma referência denotativa muito próxima do original, oferecendo uma 
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versão da língua alvo que ainda pode ser reconhecida como pertencente ao sistema 
cultural do texto fonte; 

d) Explicação extratextual: o tradutor usa um dos procedimentos mencionados acima, 
mas considera necessário oferecer alguma explicação do significado ou implicações do 
ICE (não mistura esta explicação com o texto, distingue o comentário indicando-o em 
nota de rodapé, nota de fim, glossário, comentário/tradução entre parênteses, em itálico 
etc.); 

e) Explicação intratextual: mesmo caso que o anterior, mas o tradutor acredita que pode 
(ou deve) incluir seu comentário em uma parte indistinta do texto, em geral para não 
atrapalhar a atenção do leitor. Este procedimento (descrito como estratégia de 
explicitação) ocorre pela necessidade de desfazer ambiguidades, um dos traços mais 
universais da tradução, consistindo em explicitar algo que está só em parte revelado no 

texto original ou substituído por um pronome. 

E por substituição, tem-se: 

a) Sinônimos: o tradutor recorre a algum tipo de sinônimo ou referência paralela para 
evitar repetir o ICE; 

b) Universalização limitada: o tradutor acha que o ICE é muito obscuro para seus leitores 
ou que há outro, mais comum, e decide substituí-lo por outra referência pertencente 
também à cultura da língua fonte, mais próxima de seus leitores, outro ICE, porém 
menos específico; 

c) Universalização absoluta: a situação básica é idêntica à anterior, mas o tradutor não 
encontra um ICE mais conhecido ou prefere apagar quaisquer conotações estrangeiras 
e escolher uma referência neutra para seus leitores; 

d) Naturalização: o tradutor decide trazer o ICE para o corpus intertextual visto como 

específico pela cultura da língua alvo; 

e) Eliminação: o tradutor decide omitir o ICE no texto alvo por considerá-lo inaceitável 
nos níveis ideológico ou estilístico, ou ainda por ser muito obscuro, não lhe permitindo 
usar procedimentos como o comentário etc.; 

f) Criação autônoma: o tradutor decide que poderia ser interessante colocar algumas 
referências culturais não existentes no texto fonte para seus leitores. 

Fora essas, são listadas outras estratégias potenciais que serão exploradas em estudos 
posteriores pelo autor, como: 

a) Compensação: eliminação + criação autônoma em outro ponto do texto com um efeito 
similar; 

b) Deslocação: deslocamento no texto de uma mesma referência; 

c) Atenuação: substituição, em níveis ideológicos, de alguma forma inaceitável por algo 
mais adequado à tradição de escrita do polo alvo, ou ao que poderia, em teoria, ser 
esperado por leitores. 
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Assim, situada a abordagem teórico-metodológica nessas bases, realizamos o 
levantamento dos ICEs e o trabalho (por amostragem) de análise do processo tradutório 
destes, englobando-os em seguida numa tabela em que situa suas ocorrências na obra 
francesa (com trechos preservando marcas e erros tipográficos, expressões e termos 

datados conforme se apresentam) e as estratégias tradutórias observadas. 

 
Resultados e Discussões 

 

Tomando como balizas as estratégias de tradução dos ICEs aplicadas na obra de 

Expilly, segue abaixo a Tabela de amostragem com os resultados obtidos. 

Tabela - ICEs presentes em La traite, l’émigration et la colonisation au Brésil e as 
estratégias de tradução observadas 

A partir do exposto acima na tabela de amostragem dos ICEs – dentro do recorte da 
primeira e segunda partes da referida obra, de uma edição publicada em livro pela 
editora Guillaumin et Cie, Libraires, em Paris –, percebemos que as estratégias 
utilizadas pelo viajante-francês para traduzir aspectos da língua/cultura brasileira foram: 
naturalização, explicação intratextual, tradução linguística (não-cultural) e repetição. 

Além dessas, na categoria de nomes próprios, o tradutor usou a estratégia de repetição, 
conservando assim os ICEs em suas formas mais próximas do original em português. 
Os nomes próprios e topônimos mantêm o caráter exótico e arcaico do item cultural-
específico datado de meados do século XIX. Interessante registrar que esse 
estranhamento do ICE – sentido pelo leitor da língua alvo (francês) por causa de sua 
forma linguística e distância cultural –, também causa certo estranhamento e encanto 
no leitor atual da língua fonte (português, no caso), pela ortografia antiga registrada pelo 
tradutor em contraste com a atual daquele mesmo ICE, embora o termo datado seja 
facilmente identificado pelo leitor brasileiro. Vejamos: 

a) Nomes próprios: Cabral, Martins Affonso, Mem-da-Sá, Pedro de Goes, Padre Vieira, 
os Guaynazes, os Tupinambas, os Boticudos, Nobrega, Anchieta, Dom Pedro II, (Barão 
de) Maua, Dom Pedro, os Murás, os Miranhás, Ilhéos (habitantes de Cabo Verde e dos 
Açores), João VI, Bento Barrozo Pereira, (Conde de) Rio-Pardo, (Visconde de) 
Camamu, (Visconde de) Abrantès, (Barão de) Canitz, Araujo/Araujo Porto-
Alègre/Manoel de Araujo Porto-Alègre/Porto-Alègre; 

b) Estados e municípios: Guayra/Guyara [SP], Saõ-Paulo, Goyaz, Minas-Geraës, Rio-
de-Janeiro, Rio, Serinhaem [PE], Nossa-Senhora-dos-Prazeres, Paranaguá [PR], Para, 

Cametá [PA], Egá [AM], Matto-Grosso, Itaporoa [antiga Ilhéus, BA], Bahia; 

c) Rios: Solimoëns, Issa (na nossa tradução: Iça), Japura. 

d) Logradouro: Campo d’Acclamaçaõ. 

Como se observa nos itens acima assinalados, pertencentes ao grupo de nomes 
próprios, o tradutor optou por grafar o nome do então cônsul-geral do Brasil em 
Hamburgo, Manuel Araújo Porto-Alegre, de maneira distinta nas várias ocorrências 
desse ICE no texto: “Araujo”, “Araujo Porto-Alègre”, “Manoel de Araujo Porto-Alègre” e 
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“Porto-Alègre”. Já entre os topônimos, quando o tradutor cita uma excursão dos 
bandeirantes paulistas à Guaíra (no português atual), este ICE em especial aparece 
com dupla grafia: “Guayra”, também traduzido como “Guyara”, que acreditamos ser este 
último provavelmente um possível descuido tipográfico. 

A título de exemplo, incluímos aqui um item cultural que consideramos como expressões 
comuns. Através da estratégia de repetição, o tradutor tenta manter a referência original 
do ICE, mas observa uma particularidade deste. Embora seja idêntico ao “equivalente” 
francês, mesmo em seu componente gráfico, ele pode ser absolutamente diferente em 
sua recepção pelo leitor do texto alvo, uma vez que aqui o termo “negócio 
francês/afrancesado” está ligado ao sentido de “comércio de má fé”, usado numa 
referência a falcatruas e fraudes nos negócios de imigrantes franceses que se 
aventuraram em nossas terras e viam o Brasil apenas como um campo aberto à 
exploração europeia. Lembrando que um ICE pode ser compartilhado por ambos os 
sistemas culturais quanto a sua existência, mas não quanto ao seu uso ou valor social 
(FRANCO, 2013 [1996]). 

Le courant, interrompu pendant près de trois siècles, a été sérieusement rétabli à 
l’époque où nous sommes arrivé. Jusqu’en 1830, l’immigration brésilienne s’est recrutée 
principalement parmi nos nationaux. A quelques exceptions près, [...] cette immigration 
ne représentait ni les lauréats de nos Facultés, ni la fleur-des-pois de nos salons. Nous 
le répétons à dessein : pour ces audacieux aventuriers, le Brésil n’était qu’un champ 
ouvert à l’exploitation européenne. La récolte a été magnifique, en vérité ; mais les 
moyens employés pour l’amener ont été tels, qu’un commerce de mauvaise foi s’est 
appelé depuis lors, et s’appelle encore aujourd’hui, un négoce français (negocio 
afrancesado) (EXPILLY, 1865, p.70). 

Para além da discussão sobre as estratégias de tradução aplicadas aos ICEs, 
trouxemos o exemplo de uma nota explicativa de Expilly (em parte, traduzida em 
português antigo) com trechos de um documento escrito por J. J. Sturz, então cônsul-
geral do Brasil na Alemanha. Este documento confirma afirmação do autor acerca do 
número anual de imigrantes europeus que foram seja para o México ou América Central, 
seja para as Repúblicas do Rio da Prata, Chile ou Peru (“emigrantes europeus que 
passarão a Linha [do Equador]”). Encontramos ainda outra anotação similar de trechos 
de uma carta de Sturz, em que reflete sobre a futura marcha da emigração europeia no 
jovem Império. Entre essas duas ocorrências, exemplificamos a tradução da primeira 
delas. 

Un travail spécial adressé de Dresde à Rio-de-Janeiro – 3 décembre 1852 – par M. 
Sturz, alors consul général du Brésil en Allemagne, confirme cette appréciation. M. Sturz 

dit en propres termes : 

« Les pays du Rio-da-Plata ne tarderont pas à attirer vers eux les 7/8mes des émigrants 
européens qui passeront la ligne. » 

« Os payzes do Rio-da-Prata naõ tardaráõ em attrahir a 7/8va parte dos emigrados 

Européos que passaráõ a Linha » (EXPILLY, 1865, p. 52). 

Outro aspecto curioso, semelhante ao anterior, é a tradução de trechos mediada pelos 
dois sistemas de escrita, permitindo assim que as duas realidades culturais específicas 
(francesa e brasileira) ocorram paralelamente. Além disso, esse procedimento pode 
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ainda facilitar a leitura e compreensão de partes do texto para o leitor brasileiro, como 
no exemplo que segue com trechos da carta-resposta do Visconde de Abrantes 
reconhecendo as preocupações do governo prussiano em combater a propaganda dos 
agentes do Império que, empregando a mentira, enriqueciam às custas dos emigrantes. 

La réponse, envoyée le 20 juin de cette même année 1846, de Swinemünde, par le 
vicomte d’Abrantès, justifie pleinement les inquiétudes du gouvernement prussien, 
puisqu’elle avoue l’existence de « spéculateurs ayant expédié au Brésil des vagabonds 
et des prolétaires incorrigibles [sic], de traficants employant le mensonge (empregando 
a mentira), de séducteurs immoraux, n’ayant en vue que de s’enrichir aux dépens des 
émigrants, et n’hésitant pas à transporter annuellement, par delà les mers, des milliers 
d’Allemands qui, pour la plupart, végètent dans la plus horrible misère (muitos dos quaes 
vegetam na mais horrivel miseria) » (EXPILLY, 1865, p. 90-91). 

Em linhas gerais, estas foram nossas observações acerca da tradução dos Itens 
culturais-específicos na obra de Charles Expilly. Para terminar esta discussão, oportuno 
se torna dizer que é comum identificar os ICEs como aqueles itens relacionados 
especialmente com a área mais arbitrária de cada sistema linguístico – suas instituições 
locais, ruas, personagens históricos, nomes de lugares, nomes próprios, jornais, obras 
de arte, etc. – que em geral apresentarão problemas na tradução em outras línguas. 
Mas, o surgimento constante de itens textuais, cujo problema de tradução pode ser 
explicado apenas recorrendo a uma lacuna intercultural, acaba forçando o estudioso de 
tradução a expandir sua visão (FRANCO, 2013 [1996]), principalmente quando se trata 
da problemática das fronteiras culturais pelas quais transita toda tradução. 

 
Conclusão 

 

Mesmo considerando todas essas explanações com relação aos CSIs/ICEs, sabemos 
que qualquer definição e categorização não é abrangente o suficiente para descrever e 
classificar todas as estratégias tradutórias. Certamente, haverá situações em que 
procedimentos de tradução já existentes podem ser combinados, resultando em novos; 
mas também haverá casos em que, diante das dificuldades encontradas ao longo da 
tradução, o tradutor desenvolva suas próprias estratégias para resolver a problemática 
dos Culture-Specific Items/Itens Culturais-Específicos. 

A compreensão de que a tradução é, acima de tudo, um processo complexo de reescrita 
(FRANCO, 2013 [1996]), permite-nos dizer que traduzir também implica teorizar, ou 
seja, voltar-se para uma determinada perspectiva. Os tradutores teorizam o tempo todo. 
Quando identificam um problema de tradução, normalmente precisam decidir a partir de 
uma série de soluções possíveis que se apresentam a eles. E sempre que escolhem 
uma possibilidade e não outra, eles colocam em jogo uma série de ideias a respeito do 

que é tradução e de como deve ser realizada. Eles estão teorizando (PYM, 2017). 

Quanto ao mais, como nosso trabalho se desenvolveu por uma amostragem dos ICEs 
assinalados na primeira e segunda parte da obra em La traite, l’émigration et la 
colonisation au Brésil, outros ICEs podem ser analisados em pesquisas futuras que 
englobem a terceira parte da referida obra. Dessa forma, contribuindo não só para 
percebermos que tais itens culturais, recorrentes nas obras de viajantes estrangeiros no 
Brasil dos séculos XIX e XX, dizem muito sobre a realidade brasileira no campo 
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histórico, social e cultural do país, situando-se para além dos aspectos linguísticos ou 
pragmáticos da tradução, como também influenciando na identidade do viajante-autor e 
naquela do povo retratado. 
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Tabela ICEs_2 
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Tabela ICEs_3 
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Tabela ICEs_4 
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TÍTULO: A proposta para a imortalidade do homem 

Resumo 

 

Dentro da seara da discussão do aprimoramento, um dos temas mais debatidos é a 
questão da imortalidade, sobretudo porque os avanços tecnológicos despertam a 
crença no homem de que a imortalidade é algo que pode ser pensada para além de 
mera ficção científica. Diante do exposto, veremos como a questão da imortalidade do 
homem está sendo cogitada. 

 
 
Palavras-chave: Transhumanismo. Enhancement. Imortalidade. 

TITLE: The proposal for the immortality of man 

Abstract 

 

Within the field of the discussion of human improvement, one of the most hot topics is 
the issue of immortality, especially because technological achievements have given rise 
to the belief that immortality is something that can be thought far beyond mere science 
fiction. As just said, it will be seen how the quest of man's immortality is being considered. 

 
 
Keywords: Transhumanism. Enhancement. Immortality. 

Introdução 

É sabido que “só o homem goza do privilégio de aprender as artes e as ciências, a fim 
de suprir com os seus conhecimentos às lacunas da natureza” (ROTTERDAM, 2002, p. 
24), não é à toa que ele se esforça para ir além da sua menoridade estrutural, ficando 
na condição de pensar as inúmeras possibilidades de rupturas com as cadeias 
biológicas através da alteração de sua natureza por meio da tecnologia. Nessa toada, 
abordaremos o movimento cultural denominado de transhumanismo que é uma classe 
de filosofias que buscam pensar a possibilidade de se conduzir a humanidade a um 
estágio pós-humano, valorizando a razão e a ciência, compromissada com o progresso 
e a evolução da existência terrena. 
 
Metodologia 
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Fonte importante desta pesquisa foram os contornos de uma metodologia de 
levantamento e revisão das referências bibliográficas, como também, a análise de filmes 
e documentários que estiveram ligados diretamente com a proposta do trabalho que 
proporcionaram um entendimento filosófico para o objeto exposto. 

 
Resultados e Discussões 

 

Obtiveram-se como resultados preliminares para o período referente a esta pesquisa: 

Atualização e incorporação de novas bibliografias para o banco de dados sobre o tema 
da imortalidade e do enhancement – que são o marco teórico do presente trabalho –, 
contabilizando vários artigos científicos, free-ebooks e vídeos (documentários e filmes); 

Disseminação da discussão da imortalidade e do enhancement em outras áreas do 
conhecimento na comunidade acadêmica (interna e externa) por meio de apresentações 

de trabalhos; 

Confecção de artigos científicos para vários periódicos de áreas diversificadas que estão 
em processo de avaliação, contribuindo para que outras áreas do saber adentrem nas 
discussões da imortalidade e do enhancement. 

Dentro da temática da imortalidade e do enhancement, há um movimento cultural 
denominado de transhumanismo que anseia transcender a condição humana a partir da 
simbiose homem e máquina, acreditando que isso aumentará consideravelmente as 
capacidades físicas, intelectuais e psicológicas do ser humano com a ajuda da ciência 
e tecnologia, promovendo um ser híbrido – capaz de ir além dos limites da biologia 

humana. 

Esse movimento cultural, instigado pelos crescentes avanços de novas tecnologias, 
está disposto a contribuir para que o sonho da autossuperação humana se torne menos 
utópico, uma vez que o desenvolvimento de tecnologias amplamente disponíveis está 

investindo maciçamente na ideia de aumentar as capacidades do ser humano. 

A pretensão é habilitar cada vez mais o homem com atributos especiais, dotando-o de 
capacidades que ele não tem por natureza, a fim de que evolua para além das limitações 
físicas e mentais. 

Por conta disso o transhumanismo carrega consigo a ideia “de que um progresso sem 
fim, uma perfectibilidade ilimitada da espécie humana, é ao mesmo tempo possível e 
desejável” (FERRY, 2018, p. 2). 

Nesse sentido, “uma das características mais essenciais do movimento” é o de “passar 
do paradigma médico tradicional, o da terapêutica, cuja finalidade principal é ‘reparar’, 
curar doenças e patologias, para um modelo ‘superior’, o da melhoria, ou até do 
‘aumento’ do ser humano” (FERRY, 2018, p. 1). 

Tudo isso pode parecer ficção científica, mas são ideias que estão sendo discutidas por 
intelectuais de várias áreas do saber, protagonizando o debate acerca do que o filósofo 
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Julian Savulescu chamou de pós-humano: forma de vida evoluída que se distinguirá 
significativamente de qualquer aspecto natural (biológico) do homem por se encontrar 
em um estágio para além deste. 

Esse estágio será 

alcançado através da aplicação de técnicas de manipulação, instrumentalização e 
artificialização da vida, do patrimônio biológico humano, acarretando uma mudança de 
estatuto especista. Quer dizer, o humano, por iniciativa própria e com vistas ao 
melhoramento da sua natureza, deixará de ser humano (VILAÇA et al., 2014, p. 342). 

A mudança da condição biológica do homem por meio do processo de alteração dará 
origem a uma forma de vida pós-humana. Limitações, enfermidades e toda forma de 
sofrimento que acomete o homem poderão ser superadas, já que a crença é de que as 

capacidades mentais, corporais, morais e emocionais poderão ser melhoradas, sendo 
ampliadas a um nível de eficiência ainda inimaginável. Em tese, melhoraria a qualidade 
de vida, elevando o nível de bem-estar individual e, quiçá! coletivo (VILAÇA et al,. 2014, 
p. 344). 

Essas ideias de aprimoramento, ampliação e ultrapassagem dos limites humanos 
(superando até mesmo a morte) estão enraizadas na filosofia dos transhumanistas por 
estarem convictos de que o ser humano pode e deve se desenvolver a níveis 
demasiadamente elevados, o que possibilitará o surgimento do super-humano o qual 
será imortal. 

 
Conclusão 

 

As várias pesquisas feitas para a confecção deste trabalho proporcionaram um maior 
engajamento para com a temática da imortalidade e do enhancement, que são 
importantes para se pensar, discutir e problematizar a ideia da imortalidade do homem 
por meio da tecnologia, possibilitando a abertura para que outras pesquisas 
relacionadas à proposta em questão possam surgir. 
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TÍTULO: A Paisagem Contemporânea no Cinema Produzido em Pernambuco 

Resumo 

Este relatório é resultado das reflexões e análises fílmicas realizadas com ênfase no 
conceito de “after-image”, tendo como referências obras audiovisuais produzidas e 
locadas em Pernambuco. Por meio dos filmes “O Delírio é a Redenção dos Aflitos” 
(Fellipe Fernandes, 2016) e “O Porteiro do Dia” (Fabio Leal, 2017) e da leitura do 
referencial teórico, buscamos entender como é retratada a paisagem pernambucana 
contemporânea nesses dois curtas-metragens, considerando a narrativa, os aparatos 
tecnológicos utilizados pelos cineastas e o espaço urbano diegético. Nessa perspectiva, 
discutimos neste texto a configuração da paisagem contemporânea das cidades de 
Olinda e Recife dentro da noção “after-imagem”, discutida pelo teórico Joan Ramon 
Resina (2003). 
 
Palavras-chave: Paisagem; Filme; After-image. 

TITLE: CONTEMPORARY LANDSCAPE IN THE CINEMA PRODUCED IN 

PERNAMBUCO 

Abstract 

This paper results of of a film analysis with emphasis in concept of after-image, taking 
as audiovisual references short-films produced and located in Pernambuco: “O Delírio é 
a Redenção dos Aflitos” (Fellipe Fernandes, 2016) and “O Porteiro do Dia” (Fabio Leal, 
2017). With the help of theoretical references, we try to understand how the 
Pernambuco’s contemporary landscape is represented, taking into consideration its 
narrative, technological choices and the diegetic urban space. So, we discuss the 
configuration of contemporary landscape of the cities Olinda and Recife within the 
paradigm of the concept “after-image”, developed by Joan Ramon Resina. 
 
Keywords: Landscape; Film; After-image. 

Introdução 

A sensação de conhecer um lugar através de alguma mídia - seja ela fotografia, cinema, 
literatura - é a base do pensamento do teórico Joan Ramon Resina ao fundamentar um 
processo chamado de “after-image” (“depois-da-imagem”, em tradução livre). O termo 
designa imagem que continua a aparecer brevemente mesmo após ter sido vista. 
Empregado ao contexto do cinema, assistir aos filmes nova iorquinos de Woody Allen 
ou aos franceses de Jean-Luc Godard cria um imaginário acerca de um espaço urbano, 
o qual resulta de um desenvolvimento social (RESINA, 2003). Em território nacional, o 
cinema do Kléber Mendonça traz o imaginário da cidade do Recife, construindo uma 
narrativa como denúncia social, da crescente especulação imobiliária. A eficácia do 
“after-image” como meio se atribui ao trabalho de Kléber Mendonça Filho porque o 
cineasta abre espaço para reflexão sobre a mediação cultural do que é percebido e 
também das imagens mentais, do que está armazenado no subconsciente. Isso ocorre 
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porque, de acordo com Resina (2003), o espaço é compreendido e colocado em uso 
por meio do poder das imagens. Dessa forma, a paisagem está inserida no “after-image” 
porque é compreendida, de acordo com os estudos da Geografia, como sua relação 
com um sujeito coletivo: a sociedade que a produziu, que a reproduz e a transforma em 
função de uma certa lógica (BERQUE, 1998). O entendimento do termo toma outras 
frentes: uma delas pelo olhar, que concebe através de uma consciência, valoriza por 
uma experiência e julga por uma moral; a outra pela matriz, que determina o modo como 
o olhar é percebido e sua experiência, tanto na moralidade quanto no julgamento. Ou 
seja, no “after-image” o indivíduo toma para si o que vê, uma vez que a imagem 
permanece nele, enquanto na paisagem ele lida com o espaço, modificando-o da forma 
que bem entende. Ao passo em que a “after-image” retém a imagem e a temporaliza, 
não permitindo que ele transcenda e deixe para trás o imaginário, a paisagem é um 
lugar de símbolos, despertando interpretações e olhares. É partir disso que o presente 
trabalho investiga como é elaborada a representação da paisagem contemporânea 
pernambucana (que pode ser alterada pelo homem) no “after-image” tendo como base 
dois curtas-metragens. As produções cinematográficas realizadas em Pernambuco 
oferecem em suas narrativas o espaço urbano muito bem delimitado e representado, 
seja trazendo paisagens conhecidas da capital Recife (“Aquarius”, Kléber Mendonça 
Filho, 2016) ou até mesmo das periferias, da arquitetura em decadência (“Amor, Plástico 
e Barulhos”, Renata Pinheiro, 2013), além de trabalharem a imagem das cidades 
interioranas (“Árido Movie”, Lírio Ferreira, 2007). Tomamos como estudo de caso, neste 
relatório, dois filmes dessa mesma safra: “O Delírio é a Redenção dos Aflitos” (Fellipe 
Fernandes, 2016) e “O Porteiro do Dia” (Fabio Leal, 2017). Com temas diferentes, um 
abarca a questão de imoveis decadentes e o risco deles aos habitantes à medida que o 
outro traz dilemas LGBT, ambas as obras audiovisuais constroem e modelam paisagens 
semelhantes. Assim, através da análise fílmica, investigaremos como o after-image 
desses filmes atuam na representação da paisagem contemporânea em ambas as 
áreas urbanas pernambucanas, levando em conta as escolhas de locações, a “misé-èn-
scene” e o deslocamento da câmera nas cenas selecionadas. 
 
Metodologia 

 
A metodologia aplicada consistiu primeira e principalmente na leitura dos referenciais 
teóricos bibliográficos presentes no plano de trabalho. Uma vez realizadas as leituras, 
os textos foram fichados e discutidos na presença da orientadora e dos demais 
pesquisadores nos Seminários do Grupo de Pesquisa. As discussões e dúvidas 
levantadas durante as apresentações foram fundamentais para compor o escopo dessa 
pesquisa e serão pontual e parcialmente apresentadas no decorrer desse relatório. Após 
realizadas as leituras dos textos, a pesquisa requereu ainda a análise de filmes 
produzidos em Pernambuco. Foram vistos quatorze produções, entre curtas e longas-
metragens, produzidos entre 2010 e 2018, previamente selecionados e, mais tarde, 
ampliados - como são os casos dos dois filmes tratados neste texto. A primeira leitura 
da pesquisa consistiu em compreender o cinema por meio dos sentidos. Para isso, 
recorremos ao livro “Teoria do Cinema: uma introdução através dos sentidos”, do 
pesquisador Thomas Elsaesser. A questão formulada aqui é se o filme interage ou não 
com espectador por meio das sensações. Ao término da leitura, constatamos que o livro 
foi necessário para o entendimento do cinema em seu diálogo com quem o 
assiste/analisa, pois o autor apresenta como o olho, a pele, a emoção, a tela entre outros 
elementos atuam na produção de sentido. Tomando como conhecimento que o 
cinema/as lentes da câmera servem como janela para o espectador “entrar no mundo 
do filme”, Elsaesser afirma que sentimos e vemos o cinema, uma vez que a imagem é 
determinada e vê no espectador alguém concentrado em se envolver inteiramente na 
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obra e em suas estruturas. Porém, o público também atua sobre o filme, deixando sua 
impressão através do seu envolvimento emocional, embora esteja totalmente apartado 
do que acontece na trama, já que o ato de olhar é seguro. Em Resina (2018), citando 
Rudoulf Arnheim, o cinema não copia tampouco imita a realidade; ele cria seu próprio 
mundo e, consequentemente, sua realidade. Dessa forma, [...] o filme e espectador são 
como parasita e hospedeiro, um ocupa o outro e é, por sua vez, ocupado até que há 
apenas uma realidade, que se desenvolve ao mesmo tempo em que se desenvolve e 
vice-versa (ELSAESSER, 2018, p. 21) Além de entender como se dá a relação entre 
espectador e filme, compreender a imagem enquanto interpretação de ambas as 
mensagens visual e linguístico foi indispensável na leitura de “After-Images of the City”, 
de Joan Ramon Resina. O autor reflete não apenas sobre a mediação cultural do que é 
percebido, mas também a característica mnemônica da imagem, pois o termo “after-
image” implica em uma imagem em processo pós-visual da extensão e decodificação 
cultural. Recorremos a artigos e capítulos de livros de cunho geográficos de autoria da 
professora Maria Helena Braga e Vaz da Costa, tais como “Geografia: temas sobre 
cultura e espaço e Cultura Visual e a Espaço e Cultura”. Segundo a autora, o cinema 
reformula o espaço e edifica suas próprias “cidades”, que, embora não sejam um reflexo 
da realidade, carregam consigo múltiplos significados intertextuais. A leitura possibilitou 
a compreensão do cinema em função das suas representações fílmicas do espaço, da 
cidade. A metodologia da pesquisa faz uso da interdisciplinaridade, mesclando um 
estudo de caráter geográfico e cinematográfico com a visualização e análises fílmicas e 
do conteúdo produzidos por diretores pernambucanos. O total de obras audiovisuais 
escolhido no plano de trabalho foi de quatorze filmes, dos quais apenas dois foram 
selecionados para compor a atual pesquisa: “O Delírio é a Redenção dos Aflitos” (Fellipe 
Fernandes, 2016) e “O Porteiro do Dia” (Fabio Leal, 2017). Realizada a escolha das 
duas narrativas a serem analisadas, requereu-se: (1) a escolha das cenas a serem 
estudadas através de frames, (2) uma análise de conteúdo presente nelas e em todo o 
filme e (3) uma comparação fílmica com os estudos realizados e, posteriormente, 
esquematizados em fichamentos. 
 
Resultados e Discussões 

 
Imaginar a arquitetura e os pontos turísticos de Nova Iorque e ter uma impressão sobre 
a cidade sem nunca ter efetivamente estado lá é uma das possibilidades que a indústria 
cinematográfica dispõe a seu favor, empregando valores e morais para o espectador. 
No âmbito nacional, o mesmo acontece ao Rio de Janeiro. Isso porque identificamos a 
cidade por meio de símbolos convencionalmente produzidos pelas mídias - o 
Corcovado, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o calçadão de Copacabana entre 
outros. Dessa maneira, as produções fílmica são, dentre outras coisas, textos (COSTA, 
2005), visto que nos auxiliam na interpretação das imagens, agregada às práticas 
sociais discursivas e imagéticas contidas intimamente nas narrativas modeladas pelas 
técnicas adotadas pelos cineastas: os movimentos de câmera, os diversos tipos de 
ângulos, enquadramentos e planos utilizados. Os filmes podem ser entendidos como 
potenciais representações do espaço e produtores de imaginários, por possuírem uma 
forma clara e objetiva de mostrar espaços. Considerando o conhecimento que narrativas 
cinematográficas incutem e endossam a interpretação das imagens e, 
consequentemente, das paisagens, o processo da after-image como elemento na 
representação das cidades se dá quando recebemos a perspectiva do diretor, no caso 
do cinema, sobre um determinado espaço e permanecemos com essa interpretação do 
espaço mesmo após a exposição das imagens. De acordo com Resina, o termo 
hifenizado “after-image” denota uma sensação visual que se prolonga, após a cessação 
do estímulo provocado pela imagem, ao mesmo tempo em que torna a idéia de 
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“imagem” acessível a um leque de possibilidades teóricas baseadas em deslocamento 
temporal, sequencialidade, postergação e promessa. (RESINA, 2007, p. 64) Ainda no 
tocante da imagem, o autor afirma que ela não deve ser concebida em um sentido 
“óptico”, mas, antes, em um amplo sentido “visual”. Ele reforça ainda ao dizer que 
suporte midiático e nossos próprios olhos nos ajudam a conhecer a cidade, porém 
sempre recorremos à memória a fim “de compreender e decodificar a organização 
externa de estímulos” (p. 64) A noção de cidade desencadeia alguns assuntos para o 
seu entendimento. O principal deles é que a cidade é primeiramente um objeto visual 
enquanto o outro é que os moradores desses centros convertem suas percepções 
sensoriais em representações que recorrem à memória fotográfica. Sendo assim, a 
imagem da cidade contemporânea não é apenas mediada pelos meios de comunicação, 
mas a partir deles. Sabendo que o cinema, através da sua linguagem, pode produzir 
discursos e criar paisagens e lugares, interferindo na nossa forma de visualizar as 
cidades, as paisagens fílmicas são produzidas em uma tentativa de convencer e 
persuadir o espectador, com finalidade de tornar a experiência mais próxima à realidade. 
Os filmes analisados, “O Delírio é a Redenção dos Aflitos” (Fellipe Fernandes, 2016) e 
“O Porteiro do Dia” (Fabio Leal, 2017), retratam as cidades Olinda e Recife, 
respectivamente, e as paisagens contemporâneas desses espaços. Dessa maneira, as 
imagens dos filmes são ao mesmo tempo uma maneira de ver, voluntariamente 
enquadrada, conceber e criar o mundo tanto quanto de formular sua própria verdade e 
realidade, porém, com o “after-image”, a adição do aparato mental - mais 
especificamente, a memória - é fundamental para que essas imagens continuem no 
imaginário do espectador. O curta-metragem dirigido por Fellipe Fernandes, “O Delírio 
é a Redenção dos Aflitos”, lançado em 2016, narra a trajetória de angústia de Raquel, 
uma mulher que mora em um prédio com o risco iminente de desabamento. Todos os 
moradores do condomínio localizado na periferia de Olinda saíram e só resta ela no 
imóvel, no qual mora com o marido e a filha pequena. Em um ato de desespero, ela 
toma a medida drástica de sair de casa antes que o apartamento caia sobre a cabeça 
dela e de sua filha. A produção de vinte e dois minutos abre com uma sequência (Figura 
1), a princípio, rural em plano médio: um cavalo pastando. Porém, em uma utilização de 
câmera, logo em seguida, o plano se transforma em um plano geral, revelando um 
prédio em decadência logo atrás da vegetação (Figura 2). Um automóvel passa na 
frente do animal antes do corte, revelando uma rodovia (Figura 3). A paisagem 
apresentada na introdução do filme descortina o teor da after-image que Fernandes 
escolheu para retratar o espaço da cidade de Olinda: através da fotografia chapada, o 
subúrbio e seus moradores parecem ser o mais próximos da realidade. Não apenas a 
fotografia atua na produção da “after-image”, como também os elementos na “misé-èn-
scene”, tais como o figurino, as locações e os diálogos. A interação entre os 
personagens pelos diálogos demarca outro elemento, dessa vez não visual, mas de 
igual importância, que influencia a forma como “ouvimos” a imagem: o sotaque. Ao longo 
do curta-metragem, somos apresentados a cinco personagens e a poucas ou quase 
nenhuma paisagem que caracteriza Olinda da maneira como é conhecida. Não é 
mostrado o centro histórico da cidade e suas ladeiras, tampouco é feito menção ao 
carnaval. Fellipe Fernandes, dessa forma, constrói um novo olhar sobre uma Olinda 
longe dos holofotes: retira o espectador do lugar que este espera estar e o coloca para 
ver a periferia (Figura 4) e o centro (Figura 5) em polvorosa, no início da noite. Na 
sequência que se passa no centro de Olinda, a paisagem pouco é vista devido às 
escolhas de câmera, planos mais fechados (Figura 6) ou a “misé-èn-scene” se 
concentrando nas personagens (Figura 7). Todavia, o pouco vislumbre que temos desse 
espaço urbano traz aspectos de uma paisagem comum a centros comerciais: 
transeuntes nas ruas, carros e ônibus trafegando por vias e camelôs dividindo espaço 
nas calçadas. Fellipe Fernandes insere na narrativa um aspecto interessante e fácil de 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 261 

 

notar no cotidiano: uma das personagens, amiga de Raquel, faz um vídeo pelo celular 
mostrando onde ela e as amigas estão e o que fazem naquele momento, comendo 
espetinhos após o expediente. O elemento contemporâneo - o aparelho celular - surge 
no meio de uma imagem convencional justamente na interação de uma personagem 
com o virtual, o tecnológico. O enredo de “O Porteiro do Dia” (Fabio Leal, 2017) narra a 
vida de Marcelo, um homem gay da classe média recifense. Depois de muitos “bom dia” 
e “boa noite”, o rapaz tenta aproximação sexual com Márcio, o porteiro negro do prédio, 
que é casado e pai de dois filhos. A direção assinada por Fabio Leal edifica a cidade do 
Recife em três localidades: um bairro de classe média (Figura 8); outro de classe média 
baixa, identificado como Córrego de Jenipapo, na zona norte do Recife (Figura 9); e em 
uma praia do litoral (Figura 10). Fabio Leal não situa o espectador acerca do espaço 
utilizando paisagens convencionalmente utilizadas para configurar a espacialidade do 
Recife. A sua direção conduz o olhar do espectador para dentro da cidade, em uma 
visão particular da paisagem urbana. Dessa forma, a “after-image” que antes tínhamos 
da cidade começa a ser complementada com essa outra noção e visão territorial. 
Todavia, o diretor ainda resgata, mesmo que em uma sequência rápida (Figuras 11 e 
12), a Ponte Duarte Coelho e a Rua da Aurora, pontos turísticos da capital 
pernambucana. O que torna a visualização desses espaços diferentes são os efeitos 
colocados na pós-produção, como exemplo as cores inebriantes (Figura 13) na “misé-
èn-scene”, imagens desfocadas de luzes e close-ups nas personagens. Inserido o 
“close-up” nessa sequência, o filme pretende aflorar os desejos sexuais do espectador, 
por meio da relação íntima entre os corpos das personagens. Sabemos também que a 
utilização do “close-up” capacita o espectador não apenas a ver o mundo numa luz 
anteriormente desconhecida como também a olhar para si mesmo como se olhasse em 
um espelho (ELSASSER, 2018, p. 74), além de deixar de ser uma tradução e se tornar 
uma expressão - não só do ator, mas também do aparato cinematográfico. Uma vez que 
temos poucas referências aos pontos conhecidos do Recife, o diretor busca estabelecer 
o espaço da narrativa, para além do sotaque, mediante um noticiário local. Em uma 
conversa entre Marcelo e Hugo, amigo com quem divide o apartamento, eles discutem 
rapidamente e se localizam geográfica e temporalmente devido a um jornal apresentado 
por uma conhecida âncora pernambucana: Graça Araújo. Os dois filmes, em 
comparação, remodelam as suas respectivas cidades se afastando dos espaços já 
conhecidos e reproduzidos pela mídia. Ambos compartilham de elementos 
cinematográficos semelhantes, seja pela narrativa, pelos aparatos técnicos ou até 
mesmo por uma estética própria - “O Delírio é a Redenção dos Aflitos” e “O Porteiro do 
Dia” foram produzidos pela mesma produtora e compartilham de alguns mesmos 
profissionais, aludindo o termo “brodagem”, que pode ser entendido, em linhas gerais, 
como laços de afetos e valores compartilhados por cineastas que trabalham em 
conjunto. 
 

Conclusão 

 
Uma vez realizadas as análises fílmicas, notamos que as duas produções 
cinematográficas discutem a paisagem contemporânea pernambucana a partir de 
espacialidades desconhecidas ou pouco mostradas pela mídia, permitindo construir e 
complementar outras formas de representações urbanas de Recife e Olinda. Isso 
implica que a “after-image” também sofre modificação pela forma como concebemos e 
relembramos, tendo em vista a exposição à “nova” representação espacial, as duas 
cidades. Contudo, essa ideia de novas representações citadinas se configura como 
espaços fragmentados e isolados em ambos os filmes, haja vista que os diretores 
recortaram paisagens específicas em função na narrativa fílmica. O espaço é 
fragmentado porque não apresenta a paisagem urbana da cidade como um todo e 
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isolado por se estabelecer em pontos particulares do espaço urbano como um todo e 
isolado por se estabelecer em pontos específicos do espaço urbano. Os filmes findam 
por enquadrar e projetar paisagens específicas em função de discursos e conteúdos. 
Por conseguinte, concluímos que a “after-image” que ambos os filmes constroem parte 
impreterivelmente da representação espacial citadina e produz imaginários acerca dos 
lugares onde as narrativas se desenrolam. Um filme discute as relações humanas dentro 
do contexto imobiliário em uma região de classe média baixa ao passo em que o outro 
aflora sentimentos e sensações humanas com base em um relacionamento homoafetivo 
e, a princípio, proibido, subversivo em um bairro classe média. Todavia, as duas 
produções circunscrevem a paisagem contemporânea de Pernambuco muito mais pelo 
sotaque do que se remetendo a pontos conhecidos de Recife e Olinda. Dessa forma, os 
filmes ecoam imagens mnemonicamente que trazem o áudio e o visual intrínsecos às 
duas localidades. 
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TÍTULO: “Para salvar uma vida”: o mapeamento dos movimentos sociais pela prevenção 

de homicídios do nordeste em conjunto com o Fórum Popular de Segurança Pública e 

a questão da identidade 

Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo descrever o que foi trabalho e discutido durante 
o período de um ano de pesquisa do projeto “Movimentos sociais e segurança pública”. 
Trabalho este que consistiu na coleta de dados a respeito de 9 movimentos sociais que 
se articulam na região nordeste, sendo 5 destes denominados Fórum Popular de 
Segurança Pública (FPSP). Apresentamos neste relatório, além dos dados coletados, 
as discussões que puderam ser feitas a respeito deste objeto no que tange a questão 
da identidade, como aponta Castells (2018), elemento promotor de coesão e 
engajamento na mobilização. Nosso problema de pesquisa teve como primeira 
pergunta: “estes movimentos sociais se articulam na luta da prevenção de homicídios?”; 
e que se desenvolveu para outros questionamentos que contribuíram para a nossa 
discussão, como a que envolveu o fator da identidade: “de que maneira as 
características identitárias de grupos distintos que compunham os FPSP’s servia como 
elemento de coesão e engajamento?”. Por fim, apresentamos em nossa conclusão 
argumentos sobre a importância de nossa pesquisa, tanto para o fim científico quanto 
para o social. 

 
 
Palavras-chave: Movimentos Sociais.Identidade.Segurança Pública. 

TITLE: “To save a life”: the mapping of social movements for northeastern homicide 

prevention in conjunction with the Fórum Popular de Segurança Pública and the issue 

of identity 

Abstract 

 

This paper aims to describe what was work and discussed during the one-year research 
period of the project “Social Movements and Public Safety”. This work consisted of 
collecting data about 9 social movements that are articulated in the northeast region, 5 
of them called Fórum Popular de Segurança Pública (FPSP). In this report we present, 
besides the collected data, the discussions that could be made about this object 
regarding the question of identity, as pointed out by Castells (2018), an element that 
promotes cohesion and engagement in mobilization. Our research problem had as its 
first question: “Are these social movements articulated in the fight against homicide 
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prevention?”; and which developed into other questions that contributed to our 
discussion, such as the one involving the identity factor: "How did the identity 
characteristics of distinct groups that made up the FPSP's serve as an element of 
cohesion and engagement?" Finally, we present in our conclusion arguments about the 

importance of our research, both for scientific and social purposes. 

 
 
Keywords: Social Movements.Identity.Public Safety.Homicide Prevetion. 

Introdução 

Os índices alarmantes do número de assassinatos da população pobre, negra e 
periférica em todo o Brasil tem levantado diversos questionamentos sobre como 
desenvolver políticas públicas efetivas para a prevenção destes homicídios. Em razão 
deste diagnóstico surge a necessidade de se construir uma pauta democrática do que 
diz respeito a uma segurança pública feita pelo e para o povo. Neste contexto é criado 
o primeiro Fórum Popular de Segurança Pública (FPSP) que surge no estado do Ceará 
– estado este que teve um aumento alarmante dos índices de homicídios durante o 
período de 2007 a 2017 (cerca de 181%)1. 

Diante da realidade violenta a qual a sociedade de baixa renda do país está submersa 
há anos, sobretudo no que tange a situação do nordeste, notamos ser de necessidade 
pública investigarmos que medidas estão sendo tomadas – seja por ação popular ou 
institucional – para sanar este problema de ampla magnitude. Foi levantado então a 
princípio a ideia de trabalharmos com as famílias de pessoas que se encontram 
apenadas, privadas de liberdade, grupos estes afetados, em sua maioria, pela letalidade 
do Estado. Mais tarde, com a descoberta da existência dos fóruns populares de 
segurança pública (FPSP’s) – cujo os familiares de apenados também faziam parte –, 
compreendemos que este seria um objeto que melhor nos guiaria quanto ao que se 
estava sendo feito na luta pela prevenção destes homicídios. 

Nosso problema de pesquisa consistiu em: estes fóruns – até então por nós 
desconhecidos – lidavam com a problemática dos homicídios? Se sim, de que maneira 
isto acontecia? Na construção da discussão a respeito deste tema, também levantamos 
questões sobre a atuação dos movimentos sociais, sobretudo no que diz respeito à 
identidade, elemento inerente – de acordo com teóricos como Manuel Castells (2018) – 
para o estabelecimento da coesão e mobilização deste sujeito político. Embora não seja 
este o elemento único para esta finalidade, porém, trata-se de um fator bastante 
relevante. Em razão disso, levantamos a questão de que tipo de identidade se constrói 
na mobilização de tantos movimentos sociais, com abordagens bastante diversificadas, 
direcionadas na composição dos FPSP’s no nordeste. 

O Fórum Popular de Segurança Pública pode ser caracterizado como um comitê de 
atuação em conjunto de diversos movimentos sociais – e demais grupos da sociedade 
civil – e instituições, que se articulam em prol de uma pauta democrática na luta por uma 
segurança pública, de fato popular, e não letal no que diz respeito a população pobre e 
periférica do país, sobretudo as suas especificidades consideradas mais vulneráveis 
com relação à violência: juventude negra, LGBTQI+ e mulheres. Tem seu principal 
campo de atuação no presente o nordeste, com seu surgimento no estado do Ceará. 
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1https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2019/06/05/ceara-foi-o-estado-com-a-
maior-taxa-de-homicidios-do-brasil-em-2017.html acesso em: 03/08/2019 

 
Metodologia 

 

Para a execução deste projeto de pesquisa foram utilizados como recurso metodológico 
a pesquisa informacional e documental (pesquisa exploratória na internet, de 
documentos, matérias em blogs e jornais), a netnografia – chamada também de 
etnografia virtual (KOZINETS, 2014) – e a própria observação participante, que consistiu 
em participações nas reuniões do recém-formado Fórum Popular de Segurança Pública 
do Rio Grande do Norte. 

Estes recursos foram determinados com o desenvolver da pesquisa, onde avaliamos 
cada material colhido e traçamos o melhor caminho para o nosso objetivo. Foi notado 
que das três ferramentas utilizadas, a que melhor rendeu resultados foi o da etnografia 
virtual. 

A netnografia consistiu em pesquisas na internet a respeito da existência dos FPSP’s 
como também dos demais movimentos sociais que se relacionavam com o Fórum ou 
que por ventura construíam uma luta em paralelo com estes. Utilizamos bastante das 
redes sociais, entendendo ser uma ferramenta importante para estabelecer algum tipo 
de comunicação, pois graças ao advento da internet vivemos na era da rede global 
(CASTELLS, 1999) – sobretudo o Instagram, pois foi notado que este era o espaço mais 
utilizado atualmente pelos movimentos – para poder fazermos uma leitura por parte das 
formas de atuação destes movimentos em suas localidades. Assim, foi feita a imersão 
em ambiente virtual, analisando a rotina de publicações destes movimentos, tentando 
ao máximo extrair elementos que pudessem transcrever a forma de atuação de cada 
um. 

A pesquisa informacional e documental, serviu para que pudéssemos explorar as ideias 
iniciais sobre o nosso objeto de pesquisa. Foi composta da busca informacional e leitura 
de material publicado em sites e blogs a respeito ou escritos pelos próprios movimentos, 
e também da procura por documentos oficiais publicados por estes. 

Por fim, a ida ao campo, onde pudemos estar presentes na fundação do Fórum Popular 
de Segurança Pública do Rio Grande do Norte – que ocorreu cerca de um mês antes 
do fim desta pesquisa – contribuindo, inclusive, na composição de sua carta de 
princípios. Participamos de algumas de suas reuniões, podendo então colher alguns 
dados para uma possível compreensão da maneira em que o movimento organiza e 
constrói sua estratégia de ação política. 

Construímos então um quadro de mapeamento destes movimentos sociais, incluindo aí 
todos os FPSP’s até então encontrados, onde destacamos elementos como: principais 
demandas; localização virtual; documentos publicados pelo próprio movimento; 
localização real; local de atuação; lideranças; contatos; relação com a organização 
estatal; movimento que atua só ou em rede (no caso de atuação em rede, era necessário 
identificar as organizações que a compunham); estratégias de ação coletiva/ativismo; 
nível de caráter organizacional (alto, médio ou baixo, caso tenha); como o coletivo se 
vê – conteúdo da identidade coletiva; e nossas impressões sobre cada um. 
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Como a realidade não é estanque e nos dispusemos a nos debruçar sobre um espectro 
desta realidade quase no que diz respeito ao micro do que ao macro, este objeto se 
demonstrou em constante mudança e construção – não só por parte do que 
descobrimos a respeito deste, que é um processo natural na pesquisa, mas sim pelo 
fato de se tratar de um evento recente (o da organização dos FPSP’s) e que em razão 
disso estamos tratando de algo que está no caminho para sua afirmação (como exemplo 
temos os recém-fundados FPSP’s do Rio Grande do Norte e Alagoas, como também o 
FPSP – Nordeste). 

 
Resultados e Discussões 

 

Segundo Munck (1997), movimentos sociais são “entendidos como um tipo de ação 
coletiva orientada para a mudança, em que uma coletividade de pessoas ou uma massa 
descentralizada é dirigida, de modo não-hierárquico, por um ator social”. Entende-se por 
“ator social” não só um indivíduo, mas sim um ser coletivo, como Castells (2018) irá 
chamar de “sujeito” ao se referir ao mesmo. Em razão deste entendimento sobre o que 
são movimentos sociais, compreendemos que os comitês formados e fóruns (os 
FPSP’s), que são compostos por diversos movimentos sociais e demais atores da 
sociedade civil organizada podem ser categorizados como movimentos sociais, por 
apresentar as características conceituais, tanto ao que se refere a sua composição 
como a sua ação. 

No que tange especificamente aos resultados, apresentamos os seguintes dados: 

Foram catalogados cerca de nove movimentos que se articulam em prol da redução de 
homicídios – tendo este último ponto como seu principal eixo ou uma de suas pautas 
adjacentes. Dentre estes nove movimentos, cinco são FPSP’s, sendo estes o FPSP-
CE, FPSP-PE, FPSP-AL, FPSP-RN e FPSP-NE. Os outros quatro movimentos que 
encontramos em nossa pesquisa informacional foram: Policiais Antifascismo – RN, 
Movimento PE de Paz, Cada Vida Importa – Comitê Cearense pela Prevenção de 
Homicídios na Adolescência e GAJOP – Gabinete de Assessoria Jurídica às 
Organizações Populares. 

Destes movimentos, encontramos como pautas em comum, ou seja, as que se repetem 
em praticamente todos, a defesa dos direitos humanos, prevenção de homicídios e a 
participação da sociedade civil na construção de uma segurança pública popular. 

Em dois estados se concentram a maioria destes movimentos, sendo estes Pernambuco 
e Ceará, respectivamente. Dos nove estados do nordeste foram encontrados apenas 
movimentos atuando pela prevenção de homicídios nos estados acima citados como 
também no Rio Grande do Norte e Alagoas – estes dois últimos tendo seus FPSP’s 
recentemente fundados neste ano de 2019. 

Quanto ao nosso problema de pesquisa desenvolvido durante o processo, nos 
deparamos com a questão da identidade, pois segundo Munck (1997), tanto a 
concepção de identidade (discutida pela escola europeia) quanto a ideia de estratégia 
(defendida pela vertente estadunidense) são importantes para uma conceituação do que 
são os movimentos sociais. Não haveria, portanto, como fazer a nossa discussão sem 
perpassar pelo conceito de identidade. 
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Segundo Giddens e Sutton (2017), identidade pode ser definido de forma objetiva como: 
“Aspectos característicos da personalidade de um indivíduo ou da personalidade de um 
grupo, relacionados a seu sentido de si próprio [self]” – por isso a importância em nossa 
pesquisa de destacar de que maneira os grupos se entendiam sobre si mesmos. Outro 
teórico importante que discute a questão da identidade é Manuel Castells (2018). 
Segundo ele, identidade ou identidades “constituem fontes de significado para os 
próprios atores, por eles originadas, e construídas por meio de um processo de 
individuação (grifo nosso)”. Em ambas as situações é possível observar a relação 

inerente ao eu no que tange à identidade. 

Além disso, ele formula três conceitos dividindo identidade em três tipos para a 
construção de sua tese: identidade legitimadora, identidade de resistência e identidade 
de projeto. Coube a nós estabelecer o foco nos dois últimos tipos em razão de ser os 
que apresentam, em sua definição, características possíveis de serem identificadas em 
nossos grupos estudados. A importância da compreensão do conceito de identidade dá-
se do fato de que é observada sua característica coesiva para os movimentos sociais – 
embora não seja o elemento único para produzir mobilização e engajamento, como será 

explicado adiante. 

Identidade de resistência e identidade de projeto, se analisadas separadamente, podem 
ser compreendidas como antagônicas, porém, na realidade concreta, estas se mostram 
como sendo complementares. Entende-se por identidade de resistência a que é “criada 
por atores que se encontram em posições/condições desvalorizadas e/ou 
estigmatizadas pela lógica da dominação (...)” (CASTELLS, 2018). É um tipo de 
identidade que se concentra na criação de comunas, como aponta o autor, muito comum 
a grupos religiosos ou ideólogos políticos. Quanto a identidade de projeto é: 

“quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de material cultural ao seu 
alcance, constroem uma nova identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade 
e (…) de buscar a transformação de toda a estrutura social” (idem). 

Como exemplo, o autor cita o movimento feminista e sua luta pela total emancipação 

das mulheres e derrubada do patriarcalismo. 

Por fim, quanto a definição de identdade legitimadora é aquela que é "introduzida pelas 
instituições dominantes da  sociedade no intuido e expandir e racionalizar sua 
dominação em relação aos atores sociais  (...)" (ibidem). Esta categoria de indentidade, 
portanto, foi a que não se enquadrou em nosso objeto. Os movimentos trabalhados 
dialogaram com os dois primeiros tipos, principalmente com a identidade de resistência. 

Em síntese, entendemos então que identidade é um elemento que se constrói na 
relação do sujeito com o seu meio, ao mesmo tempo que consigo mesmo. Este 
considera uma série de variáveis culturais e sociais que compõem o mundo a seu redor 
e que o constrói de forma subjetiva e objetiva. Sendo assim, identidade não se limita na 
construção de um sujeito atomizado, mas sim, é um elemento presente na composição 
de grupos. A identidade cria laços ao mesmo tempo que constrói fronteiras entre 
indivíduos x indivíduos e grupos x grupos. Elemento de conflito como também de 
coesão. 

Partindo deste pensamento, como entendemos então que grupos como os FPSP’s, que 
são compostos por indivíduos e movimentos sociais com uma diversidade ampla de 
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bandeiras possam se organizar mutuamente e atuar perante objetivos discutidos e 
ordenados? 

Partindo deste questionamento, pusemos em prática a imersão etnográfica, inicialmente 
apenas em espaço virtual. Acompanhamos todas as redes sociais e sites onde estes 
grupos publicavam suas ações. Fizemos este monitoramento utilizando de ferramentas 
simples ofertadas pelos próprios aplicativos, como no caso do Instagram: a ferramenta 
de notificação de publicações. Assim, pudemos garantir que seguiríamos os passos dos 
movimentos na rede sem que nos perdêssemos em meio ao seu algoritmo. 

Acompanhando as publicações pudemos entender como estes grupos agiam na prática, 
embora fosse uma tarefa limitada, pois tínhamos apenas como material, quanto ao que 
se refere as postagens, imagens dos momentos de mesas redondas ou demais reuniões 
e um texto-resumo sobre aquilo que havia ocorrido. Porém, por outro lado, demonstrou-

se produtivo pois foi possível identificar o modus operandi, sobretudo dos FPSP’s. 

Foram analisados diversos encontros promovidos por estes grupos ao longo de um ano 
de pesquisa. Foi notado aspectos muito mais estratégicos em sua postura, que pode se 
relacionar mais com a ideia de movimento social defendida pela escola estadunidense, 
como aponta o texto de Munck (1997), como também aponta o texto de Manuel Castells 
(2018) quando referindo-se à ideia de identidade de projeto. Nestes encontros foram 
debatidas questões de ordem política na construção de uma pauta verdadeiramente 
pública para a prevenção de homicídios em seus respectivos estados. Os diversos 
movimentos sociais levaram seus questionamentos e problemáticas às discussões que 
aconteciam com certa regularidade (que então variava de grupo a grupo). 

Ao que se refere aos FPSP’s, o do estado do Ceará (mais antigo) tem se destacado 
bastante no pleito de políticas públicas relacionadas à segurança pública. 
Recentemente, em publicação do jornal O Povo, o FPSP-CE foi matéria a respeito do 
tema com o seguinte título “Conferência de comunidades formulam propostas de 
segurança pública a governadores”. O estado do Ceará foi responsável no primeiro 
bimestre deste ano pela maior redução em números de homicídios1. Se isto é resultado 

da atuação dos comitês e do FPSP-CE ainda não é possível afirmar. 

Nas reuniões em que pudemos nos fazer presentes – as do FPSP-RN – notamos esta 
diversidade de maneira mais latente – muito em vista a oportunidade de participar 
pessoalmente de suas reuniões. Estavam presentes membros de movimentos negros, 
de mulheres, LGBTQI+, do movimento Policiais Antifascismo, Pastoral Carcerária, 
pesquisadores e outros membros da sociedade civil que porventura não compunham 
nenhum tipo de organização mas se interessavam em compor o FPSP do Rio Grande 
do Norte. Mas o que interessa para nós é compreender a maneira como que estes 
movimentos têm se articulado, tanto na esfera política quanto na social. O que 
entendemos é que até então eles têm logrado êxito pelo menos no que diz respeito a 
organização e articulação. E mais uma vez nos vem o questionamento: de que maneira 
eles conseguem o elemento de coesão quando se tratam de tão variados movimentos 

com suas identidades plurais? 

Compreendemos que – até então a resposta provisória que podemos dar – por se 
tratarem de identidades construídas na sociedade, que são historicamente deixadas à 
margem, à mercê da desigualdade social e da consequente violência, encarceramento 
e morte (mulheres, negros e comunidade LGBTQI+), é justamente este o elemento de 
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intersecção (PÉRPETUO, 2017) entre eles: o risco iminente da morte, que faz com que 
estes construam para si o que poderia ser pensado como uma identidade de resistência. 
Esta identidade surge exatamente desta interseccionalidade de gênero, classe e raça. 
Pode ser pensada como uma identidade que não apaga as suas identidades originárias 
(pessoa negra, mulher, trans, gay, etc.), mas sim que funciona como um fator agregador 
para suas identidades. Um exemplo prático é quando a pessoa compreende que como 
mulher, negra e trans, tem mais chances de ser assassinada que um homem branco, 
hétero e cis, consequentemente internalizando isto para a sua ideia de si própria, ao 
entender que na estatística o grupo qual sua pessoa faz parte é a que mais morre. Logo, 
a identidade de resistência agrega um certo fator emocional, embora coexista, como já 
antes tratado, com a identidade de projeto, esta que apresenta um aspecto mais 
racional. 

1https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/04/18/ceara-e-o-estado-que-mais-reduziu-
o-numero-de-homicidios-no-1o-bimestre-de-2019.ghtml 

 
Conclusão 

 

As crises no sistema penitenciário brasileiro que culminaram em rebeliões em vários 
presídios pelo norte e nordeste, tendo como consequências chacinas provenientes da 
negação da condição humana dos apenados por parte do estado e de sua consequente 
responsabilidade com aquelas vidas, serviu para escancarar a dimensão deste 
problema que há muito vem sendo negligenciado. 

O Fórum Popular de Segurança Pública funda-se e ganha corpo neste tempo de crise 
na segurança pública, assim como emergem os movimentos sociais. A crise que é 
sentida pela população, mas que acaba sendo velada por mecanismos do Estado, é de 
fato denunciada por estes movimentos sociais que se organizam estrategicamente para 
pleitear um lugar no debate da segurança pública e na promoção desta, para que seja 
de fato efetiva e não letal. 

A importância da existência dos FPSP’s e demais movimentos sociais que se articulam 
em conjunto no debate da segurança pública é importante justamente para tentar 
estabelecer um peso a mais no lado da balança que tende a ser sempre o prejudicado: 
a população pobre, negra e periférica destes estados. Estados que sofrem com os 
índices alarmantes de homicídios que tem como principais vítimas jovens negros que 
sequer tinham o ensino fundamental completo: o retrato perfeito do abandono social, 
político, econômico, por fim, humano.Nosso trabalho demonstrou importância no 
mapeamento destes movimentos para uma compreensão do que estava sendo feito em 
contrapartida a este diagnóstico triste de nossa realidade. Foram 9 movimentos 
catalogados, com suas características e maneiras de atuação documentadas. Não 
somente isso, saber da existência, compreender sua atuação, abre espaço para mais 
discussões a respeito na promoção de um discurso cada vez mais democrático sobre a 
segurança pública, que deve ser sempre uma pauta do povo e para o povo. A 
Universidade, contribuindo para este fim, cumpre então com o seu dever de retornar 
para a sociedade os resultados de tantas pesquisas, que por vezes ficam ocultas no 
academicismo. É inclusive um dever social, se rememorarmos a função social da 
Sociologia colocada por Émile Durkheim, da Universidade Federal contribuir para 
compreender esta realidade com o fim de transformá-la positivamente. 
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TÍTULO: Variação no uso dos conectores sequenciadores temporais E e AÍ em gêneros 

narrativos produzidas por pré-adolescentes natalenses: uma questão estilística 

Resumo 

A presente pesquisa, baseada no aporte teórico-metodológico da sociolinguística 
variacionista, analisa o fenômeno de variação entre os conectores E e AÍ na função de 
sequenciação temporal de eventos. Os dados foram coletados em entrevistas 
sociolinguísticas integrantes do Banco de Dados Fala-Natal, tendo sido retirados dos 
trechos correspondentes a narrativas de experiência pessoal e narrativas vicárias. Os 
informantes pertencem ao grupo etário entre 8 e 12 anos e estão distribuídos igualmente 
quanto ao sexo. Controlamos a influência dos fatores gênero textual e sexo. Os 
resultados referentes ao gênero textual mostraram elevada taxa do Aí devido ao caráter 
informal dos gêneros narrativos, além disso verificou-se que o tipo de narrativa não 
interferiu na escolha por uma ou outra variante. Já os resultados referentes ao sexo 
apontam para uma mudança em fase de conclusão devido à elevada taxa da variante 
informal, AÍ, entre as mulheres. 

 
Palavras-chave: Conectores. Gênero textual. Sexo. Mudança. 

TITLE: Variation in the use of temporal sequential connectors E and AI in narrative 

genres produced by natal preteens: a stylistic issue 

Abstract 

 

This research, based on the theoretical-methodological approach of the variationist 
sociolinguistics, analyzes the phenomenon of variation between the connectors E and 
AÍ in the function of temporal sequencing of events. The data were collected from 
sociolinguistic interviews that were part of the Fala-Natal Database, and were taken from 
the excerpts corresponding to personal experience narratives and vicarious narratives. 
The informants belong to the age group between 8 and 12 years and are equally 
distributed according to gender. We control the influence of the factors textual genre and 
gender. The results related to the textual genre showed high rate of AÍ due to the informal 
character of the narrative genres. Besides, it was found that the type of narrative did not 
interfere with the choice of one or another variant. The results regarding gender point to 
a change in the conclusion phase due to the high rate of the informal variant, AI, among 
women. 

 
 
Keywords: Connectors. Textual genre. Sex. Change. 
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Introdução 

À luz do aparato teórico-metodológico da sociolinguística variacionista, a presente 
pesquisa aborda o fenômeno da variação envolvendo as variantes E e AI, quando estas 
cumprem a função de sequenciadores temporais. A sequenciação temporal de eventos 
envolve a junção coesiva de porções textuais, de modo a organizar os eventos conforme 
sua ordem de ocorrência no tempo, isto é, um evento ocorreu seguindo um outro. 

A sociolinguística dedica-se a investigar a língua levando em consideração seu 
dinamismo e heterogeneidade. Essa heterogeneidade, no entanto, não interfere na 
comunicação e no entendimento entre os falantes, e é passível de sistematização 
quantitativa (cf. TARALLO, 1985). Ou seja, falamos de uma heterogeneidade ordenada 
(cf. TAGLIAMONTE 2006). Além disso, “a sociolinguística tende a enfatizar a linguagem 
no contexto social” (cf. TAGLIAMONTE, 2006), isto é, enxerga os fatores sociais como 
influenciadores dos fenômenos linguísticos. 

A escolha por E e AÍ se deu pelo fato de serem eles os conectores mais recorrentes no 
corpus na função analisada. E e AÍ são duas formas distintas que cumprem a mesma 
função, no caso, a sequenciação temporal de eventos, sendo assim, as tomaremos por 
variantes. Tarallo (1985, p.8) define variantes linguísticas como “diversas maneiras de 
se dizer a mesma coisa com o mesmo valor de verdade”. A pesquisa busca obter 
respostas acerca da motivação do falante ao escolher uma ou outra forma. Para isso, 
serão analisados os fatores gênero textual e sexo do informante como influenciadores 
no processo de variação; o primeiro relaciona-se ao aspecto estilístico e o segundo, ao 
social. 

Para a sociolinguística, fatores de ordem estilística relacionam-se ao espectro formal-
informal. Consideramos o conector E como neutro quanto ao grau de formalidade, tendo 
em vista seu maior tempo de existência no português brasileiro e, sendo assim, já 
consolidado a mais tempo na fala, e o AÍ, por ser mais recente no português brasileiro 
(doravante PB), ainda é tido como mais informal e, por vezes, é estigmatizado (cf. 
TAVARES 2014). Seguem exemplos de ocorrências de E e AÍ em narrativas de 
experiência pessoal e vicária: 

(1)” Ela abriu a porta, abriu a- o fedor foi só na cabeça dela. (risos) Aí caiu. Eu ri, acordei 
assim, ela “manhe, ele botou armação aqui, aqui no quarto dele pra eu me melar 
todinha.” Aí tá bom, bota à vontade. Aí mainha brigou.” (NAT11) 

(2) “Primeiro ele chegou, Zack, aí os três tavam chorando, aí eles três saíram e deixaram 
Zack, aí Zack pegou, de vez de pegar o copo com água, pegou o copo com refrigerante 

e meteu na cara, aí disse, “ai, era refrigerante!”. Aí boto na cara, e pegou, ‘tá, tá’, a 

cabeça na porta.” (NAT02) 

Os dados foram extraídos de dois gêneros narrativos produzidos por informantes dos 
sexos feminino e masculino entre 8 e 12 anos, em situações reais de fala. A escolha 
pelos gêneros em questão justifica-se pelo fato de que os conectores E e AÍ são 
demasiadamente recorrentes em gêneros narrativos, visto que, ao narrar, se faz 
necessário elencar os eventos em uma sequência temporal. Conforme Labov (2013, p. 
223), “narrativas são identificadas pela juntura temporal.” Os gêneros elencados são: 

narrativa de experiência pessoal (doravante NEP) e narrativa vicária (doravante NV). 
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São estes os objetivos da presente pesquisa: 

1) Analisar os conectores sequenciadores E e AÍ como variantes na indicação de 
sequenciação temporal em narrativas de experiência pessoal e em narrativas habituais 
produzidas oralmente, em situação de entrevista sociolinguística, por natalenses de 8 a 

12 anos. 

2) Averiguar se os gêneros narrativa de experiência pessoal e narrativa viária, que 
podem ser diferenciados estilisticamente, influenciam o uso dos conectores E e AÍ. 
3) Verificar se o sexo dos informantes influencia o uso dos conectores E e AÍ. 

  

 
Metodologia 

 

No que se refere aos procedimentos, a presente pesquisa é de natureza experimental, 
consistindo em “determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam 
capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e de observação dos efeitos que 
a variável produz no objeto” (GIL, 2007 apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 36). 
Quantos aos objetivos, a pesquisa é de natureza explicativa, buscando explicar “o 
porquê das coisas através dos resultados oferecidos” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, 
p. 35). O tipo de abordagem adotada é quantitativa, em linha com a perspectiva da 
sociolinguística variacionista. 

Os dados para realização da pesquisa foram obtidos em entrevistas sociolinguísticas 
integrantes do Banco de Dados FALA-Natal, cuja organização foi autorizada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, parecer nº 244.207/CAAE 
11652312.2.0000.5537. O banco de dados é composto por 48 entrevistas 
sociolinguísticas com indivíduos representativos da comunidade de fala natalense, 
distribuídos quanto à idade e ao sexo. Para esta pesquisa, foram utilizadas 12 
entrevistas, correspondentes aos informantes de 8 a 12 anos, distribuídos entre os 
sexos feminino e masculino. Esse grupo etário foi selecionado por ter sido aquele que 
mais produziu textos de gêneros narrativos. 

A fonte dos dados desta pesquisa, a entrevista sociolinguística, é um macrogênero, pois, 
no decorrer de sua realização, inúmeros outros gêneros podem surgir (narrativas, 
relatos de procedimento, relatos opinião etc.) (cf. TAVARES 2014). A entrevista 
sociolinguística é um método comum em estudos sociolinguísticos e objetiva que o 
informante tenha a palavra pela maior parte do tempo, pois a entrevista sociolinguística 
“é considerada um fracasso se o falante não fizer mais que responder perguntas”. 
Tagliamonte (2006, p. 39). Existe uma situação de entrevista, mas espera-se que flua 
como uma conversa na qual o falante sinta-se à vontade, permitindo que emerja o 
vernáculo. 

Acerca do vernáculo, podemos entendê-lo como sendo “o estilo em que se presta o 
mínimo de atenção ao monitoramento da fala”, conforme Labov (2008, p. 244). Ou seja, 
o vernáculo emerge nos momentos em que o falante está absorto ou envolvido na 
conversa a ponto de não se preocupar com a maneira que fala; é o estilo que representa 
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mais fielmente a fala corriqueira, casual do informante. No âmbito da sociolinguística, o 
vernáculo é tido como o melhor estilo para a coleta de dados casuais e espontâneos. 

Os dados para análise foram obtidos não no total das entrevistas, mas nos trechos 
correspondentes a narrativas de experiencial pessoal e narrativas vicárias. A NEP é 
caracterizada como uma narrativa não ficcional em que o narrador conta um ou mais 
eventos que se passaram em certo tempo e lugar, envolvendo a si mesmo, e talvez, 
outros indivíduos (cf. TAVARES 2014). Na NV o narrador conta eventos que se 
passaram com terceiros e que lhe foram transmitidos. Sendo assim, a NEP é contada 
em primeira pessoa do singular, enquanto a NV é transmitida em terceira pessoa do 
singular (cf. NORRICK, 2013). As narrativas vicárias se dividem em dois grupos: eventos 
reais, que foram relatados ao informante por seus protagonistas ou por terceiros; e 
eventos ficcionais, os quais o falante assistiu, por exemplo, em um filme ou novela, e 

cujos protagonistas são personagens. Para a pesquisa, foram utilizados os dois tipos. 

Quanto ao sexo do informante, conforme inúmeros estudos sociolinguísticos feitos em 
diferentes línguas têm mostrado, as mulheres tendem a ser mais conservadoras, dando 
mais preferência a formas prestigiadas da língua do que os homens, o que pode se 
dever a “um processo diferenciado de socialização de homens e mulheres e da dinâmica 
da mobilidade social que caracteriza cada comunidade de fala” (PAIVA, 2003, p. 40). 
Como as mulheres tendem a utilizar formas mais prestigiadas, esperamos que elas 
façam maior emprego do E do que os homens, visto que o AÍ não é uma forma 

prestigiada, sendo considerada informal (cf. SILVA, 2013). 

Após a coleta, os dados referentes a E e a AÍ foram codificados com relação ao gênero 
textual e ao sexo e, em seguida, submetidos ao programa GOLDVARB X (cf. SANKOFF; 
TAGLIAMONTE; SMITH, 2005), que fornece percentuais e pesos relativos para cada 
grupo de fatores controlado. O peso relativo é uma medida multivariada importante para 
a pesquisa variacionista, pois resulta do controle simultâneo de vários elementos 
contextuais (no formato de grupos de fatores) capazes de influenciar a variável 
linguística. Os pesos relativos variam de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0 for o peso, 
menos influente é o fator que o recebeu; quanto mais próximo de 1, maior é a influência. 
Um peso de valor .50 tende a ser indiferente e é denominado ponto neutro. O peso 
relativo é mais relevante que a percentagem na análise dos dados. 

Vale lembrar que o trabalho com dados quantitativos é uma das características da 
sociolinguística, que, entre uma de suas nomenclaturas, atende por sociolinguística 
quantitativa. O trabalho com a quantificação permite, por exemplo, estabelecer 
generalizações a respeito do fenômeno variável investigado. 

 

Resultados e Discussões 

 

Nesta seção, são descritos e analisados os resultados quantitativos obtidos. A influência 
do fator gênero textual corresponde a um fator estilístico, baseado no envolvimento 
emocional do falante com o que diz, sendo esse um dos principais motivadores da 
escolha consciente ou inconsciente do falante por um ou outro conector no que se refere 

ao gênero textual. 
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O resultado esperado seria que, nas NEP, o índice de uso do conector AÍ fosse superior 
ao de E, isso porque a NEP trata de um evento vivido pelo narrador, com todas as 
emoções positivas ou negativas presenciadas. Há uma tendencia de que o envolvimento 
emocional desprenda o falante das preocupações com o tipo de linguagem que está 
usando para se expressar (cf. LABOV, 2001). Como afirma Tavares (2014, p. 212), “ao 
tecer uma narrativa de experiencia pessoal, o informante pode estar mais despreocpado 
com opiniões, julgamentos e expectativas do entrevistador do que em outros gênero”. A 
tentativa de transmitir as emoções vividas é um impulsionador no sentido de fazer 
emergir o vernáculo, bem como aponta Tavares (2014, p. 212), ao dizer que “é possível 
que a fala do informante se torne um campo fértil para a emergência de estilos de fala 
mais informais.” 

Por seu caráter informal, a NEP favorece a utilização de formas típicas de contextos 
informais ou mesmo estigmatizadas pelos membros da comunidade de fala. Esse é o 
caso do AÍ, que, em estudo de Silva (2013) com falantes de Natal, foi avaliado como um 
conector impróprio para contextos formais de uso da língua, embora possa ser usado 
livremente em contextos informais. Por sua vez, o E foi avaliado como de uso possível 
em situações mais e menos formais, ou seja, trata-se de uma forma estilisticamente 
neutra. Assim, a hipótese deste estudo é de que o AÍ seja mais frequente do que o E 
nas NEP. 

Devido ao caráter de recontagem típico das narrativas vicárias, caracterizadas pelo 
contato indireto do narrador com a experiência, que apenas lhe foi transmitida (cf. 
NORRICK, 2013), esperava-se menor grau de envolvimento emocional e, como 
consequência, maior atenção prestada a própria fala por parte do informante, com 
menor emergência do vernáculo e, assim, do conector AÍ. Os resultados são 

apresentados na tabela 1. 

  

                                               E AÍ GÊNERO TEXTUAL 

                                              Apl./Total  % PR    Apl./Total. % PR 

Narrativa de experiência pessoal 80         22 .50     291    78   .50 

Narrativa vicária                        25         21 .50     93      79   .50 

TOTAL                                     105         21 ---     384 79 --- 

Tabela 1: Influência do gênero textual sobre o uso dos conectores E e AÍ 

A tabela 1 apresenta a distribuição dos conectores em conformidade com o gênero 
narrativo no qual eles aparecem O total de ocorrências obtidas em ambos os gêneros 
analisados foi de 489 (100%). Desse quantitativo, 105 ocorrências (21%) equivalem ao 
conector E e 384, ao conector AÍ (79%). 

A partir da tabela, percebe-se que a hipótese a respeito dos gêneros textuais não foi 
confirmada. Os resultados mostraram que as diferenças estilísticas entre os gêneros 
narrativos selecionados não foram relavantes a ponto de implicar uma escolha 
diferenciada de conector para cada gênero. O conector E foi responsável por 22% dos 
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dados em NEP e por 21% dos dados em NV (pesos relativos de .50), e o conector AÍ foi 
responsável por 78% dos dados em NEP e por 79% dos dados em NV (pesos relativos 
de .50). 

É possível que a natureza narrativa dos dois gêneros controlados não permita que os 
conectores E e AÍ se diferenciem tanto quanto ao estilo do que se diferenciam no gênero 
mais formal dentre os produzidos em uma entrevista sociolinguística, o relato de opinião, 
considerado em Tavares (2014) em oposição à NEP. Nesse estudo, os resultados 
mostraram que AÍ é favorecido na NEP e E no relato de opinião. Em estudo futuro, mais 
gêneros textuais de diferentes graus de formalidade serão controlados, o que poderá 
trazer resultados mais significativos no que se refere ao gênero. 

Passemos, agora, à análise dos conectores E e AÍ tendo em vista o fator social sexo, 
cujos resultados estão expostos na tabela 2: 

  

                  E            AÍ 

SEXO 

          Apl./Total % PR     Apl./Total %  PR 

Feminino 41       18  45     84      82    54 

Masculino 64     24   54    200     76    46 

TOTAL 105        21   ---     384     79 --- 

Tabela 2: Influência do sexo sobre o uso dos conectores E e AÍ 

Conforme mostra a tabela 2, o uso de E por parte do sexo feminino foi de 18%, com 
peso relativo desfavorecedor de .45, enquanto, no que se refere a AÍ, o uso foi de 82%, 
com peso relativo favorecedor de 0.54. Quanto ao sexo masculino, a taxa de ocorrência 
do E foi de 24%, com peso relativo favorecedor de 0.54, e a taxa de ocorrência do AÍ foi 

de 76%, com peso relativo desfavorecedor de 0.46. 

No caso da distribuição de E e AÍ considerando sexo, era possível esperar que, caso a 
distribuição mostrasse divergências, as mulheres apresentassem um maior número de 
ocorrências do conector E, tendo em vista que elas tendem a se desviar menos da 
norma padrão que os homens (cf. PAIVA, 2003). No que se refere à liderança das 
mulheres do uso de formas mais prestigiadas, é possível citar Naro (2003), quando este 
afirma que alguns grupos tendem a conservar as formas mais antigas, entre eles, 
“grupos sociais que sofrem pressão social normalizadora, a exemplo do sexo feminino”. 
Tendo em mente o caráter neutro estilisticamente e o tempo de existência no português 
brasileiro da variante E, que a torna a variante mais prestigiada, era esperado que o 
grupo feminino liderasse no emprego dessa forma; em contrapartida, o grupo masculino 
lideraria o uso da variante mais recente e mais informal, AÍ, o que não aconteceu. 

Labov (1990) assegura a importância do fator sexo, como é possível verificar com base 
nos princípios de mudança linguística formulados pelo próprio autor. Entre tais 
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princípios, Labov (1990) afirma que, em situações de variação estável (em que não há 
indícios de mudança linguística), as mulheres apresentam uma menor taxa de variantes 
estigmatizadas e uma maior taxa de variantes de prestígio quando comparadas aos 
homens. Já nos casos de mudança linguística, as mulheres usam frequências mais altas 
de formas inovadoras do que os homens, independentemente do grau de prestígio 
social que acompanhe essas formas. Segundo Tagliamonte (2012, p. 63), as mulheres 
são, em geral, as condutoras do processo de mudança: elas “lideram 90% das 
inovações da língua onde quer que elas tenham origem.” 

Nessa perspectiva, é possível levantar a hipótese de que estamos diante de uma 
situação de mudança liderada pelo grupo feminino, hipótese essa a ser testada em 
estudos futuros controlando-se diferentes faixas etárias, uma vez que as mulheres mais 
jovens – como as que forneceram os dados para esta pesquisa – tendem a ser as líderes 

da mudança, em detrimento das mais velhas. 

 
Conclusão 

 

Na presente pesquisa abordou-se o fenômeno da variação entre os conectores 
sequenciadores temporais E e AÍ. Para analisar quantitativamente possíveis motivações 
do uso de cada uma das variantes, a fundamentação foi o aporte teórico-metodológico 
da sociolinguística variacionista. Os dados foram obtidos em narrativas de experiência 
pessoal e narrativas vicárias produzidas em entrevista sociolinguística por informantes 
de 8 a 12 anos. Para efeitos de análise, controlamos o fator estilístico gênero textual e 
o fator social sexo, em busca de verificar as influências de cada um na escolha por 
determinada variante. 

Os resultados referentes à influência do gênero textual não mostraram diferença 
significativa no uso dos conectores sequenciadores. Esperava-se que, nas NV, 
houvesse um favorecimento do E devido ao menor envolvimento emocional do falante, 
o que não aconteceu, revelando que os falantes não fizeram distinção estilística entre 
os tipos de narrativas. Esse resultado pode ser devido à natureza narrativa dos gêneros 
controlados, caracterizados por serem mais informais que outros gêneros, como o relato 

de opinião. 

Quanto ao sexo do informante, o favorecimento de AÍ na fala feminina e o favorecimento 
de E na fala masculina pode ser tomada como indício de mudança rumo à maior 
implementação de AÍ, visto que, em situações de mudança, as mulheres utilizam mais 

a forma inovadora, independentemente de seu grau de formalidade. 

Uma das possibilidades para ampliar a análise proposta neste trabalho é a introdução 
de outros grupos etários, permitindo verificar-se se os grupos mais velhos confirmariam 
os resultados aqui obtidos ou nos encaminhariam a outras perspectivas. Ademais, 
importa lembrar que a pesquisa poderá contribuir com o aprendizado nas escolas acerca 
dos conectores em questões como coesão textual, servindo como material de subsídio 
para professores na exploração desse conteúdo, bem como abrindo espaço para se 
falar de variação linguística em sala de aula. 
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TÍTULO: O Exame Nacional do Ensino Médio e a história e cultura da África e dos afro-

brasileiros 

Resumo 

A determinação da lei referente a obrigatoriedade dos estudos da história e cultura afro-
brasileira(Lei de nº 10.639/03) se relaciona com a luta contra o racismo ainda existente 
e a busca por uma educação antirracista na formação do cidadão brasileiro. O ENEM, 
como um exame interdisciplinar que além de avaliar o desempenho individual dos 
alunos ao término do Ensino Médio, procura o desenvolvimento de competências e 
habilidades caras ao exercício da cidadania. Assim, é fundamental que o ENEM também 
incorpore o que prevê a lei aqui citada. Nesse sentido, a presente pesquisa que está 
desenvolvimento através da Bolsa de Iniciação Científica da UFRN/PROPESQ para os 
anos de 2018-2019, sob orientação da professora Dra. Margarida M. D. de Oliveira, se 
propõe a realizar uma análise da relação entre o ENEM, os discursos e memórias 
produzidas nos livros didáticos de História e o ensino da história e cultura afro-brasileira, 
observando como o ENEM tem tratado questões que envolvem a obrigatoriedade do 
estudo da história e cultura afro, dialogando tal análise com os dados apontados na 
Tese de Doutoramento da Profa. Dra. Telvira da Conceição, que trata das práticas e 
expressões de racialização no âmbito dos livros didáticos. Para isso, utilizamos como 
fonte as provas da área das Ciências Humanas e Linguagens aplicadas após o ano de 
2003 (ano de promulgação da lei) até 2017, dialogando com a tese mencionada antes, 
intitulada “Interrogando discursos raciais nos livros didáticos de história”. 
 
Palavras-chave: Lei 10.639, ENEM, Livro Didático 

TITLE: The ENEM and the studies of Afro-Brazilian history and culture 

Abstract 

The determination of the law regarding the obligation of studies of Afro-Brazilian history 
and culture (Law No. 10.639 / 03) is related to the fight against racism still existing and 
the search for an anti-racist education in the formation of the Brazilian citizen. ENEM, as 
an interdisciplinary exam that evaluates the individual performance of students at the 
end of high school, seeks the development of competences and skills that are important 
to exercise citizenship. Thus, it is essential that ENEM also incorporates what the law 
cited here provides. In this sense, the present research that is being developed through 
the UFRN / PROPESQ Scientific Initiation Scholarship for the years 2018-2019, under 
the guidance of Professor Margarida MD de Oliveira, intends to perform an analysis of 
the relationship between ENEM, the discourses and memories produced in the history 
textbooks and the teaching of Afro-Brazilian history and culture, observing how ENEM 
has dealt with issues that involve the study of Afro history and culture, dialoguing such 
analysis with the data pointed out in PhD. Dr. Telvira da Conceição, who deals with 
racialization practices and expressions within textbooks. For this, we use as source the 
test exam in the area of Humanities and Languages applied after the year 2003 (year of 
enactment of the law) until 2017, dialoguing with the thesis mentioned earlier, entitled 
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"Questioning racial speeches on didactic books of history between Brazil and 
Mozambique”. 
 
Keywords: ENEM, Law No. 10.639, Didactic Book 

Introdução 

A educação brasileira tem como objetivo a formação de seus cidadãos, para que 
possam atuar na sociedade de acordo com os princípios apresentados no artigo 5º de 
nossa Constituição, sem discriminações de etnias, raças, gêneros, sexualidades, etc. 
Porém, para alcançar esse modelo de cidadão, é necessário pensar em como se dará 
a sua formação, de que forma as escolas públicas brasileiras terão que agir e que temas 
abordar para concretizar o objetivo. De acordo com Müller e Coelho (2013) a Lei 10.639 
de 2003 surge como uma resposta à demanda do Movimento Negro, que luta por uma 
educação antirracista e não eurocêntrica, além do avanço da consciência democrática 
e busca por uma sociedade mais justa. Dessa forma, foi necessário que houvesse por 
parte do Estado uma medida mais enérgica ao combate do racismo presente na 
sociedade, e assim, presente também no espaço escolar. Tal medida, tornou obrigatório 
o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, públicas e 
particulares, e em todos os níveis de ensino. A implementação da lei veio a modificar a 
educação brasileira em várias instâncias, desde o livro didático, a prática docente, que 
precisou ser repensada, até chegarmos à “prova final” da educação básica: o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM). O ENEM é interdisciplinar e, além de avaliar o 
desempenho individual dos alunos, procura o desenvolvimento de competências e 
habilidades fundamentais ao exercício da cidadania. O exame foi criado em 1998 com 
o objetivo inicial de avaliar a qualidade do ensino médio no Brasil. O responsável pela 
formulação e direcionamento do ENEM é o Ministério da Educação (MEC) que aos 
poucos elevou o seu papel para ingresso no ensino superior, e atualmente a proposta é 
de que o exame seja a única forma de ingresso nas universidades públicas. Logo, é 
coerente que a lei esteja expressa na prova, uma vez que, o exame de estar de acordo 
com as diretrizes nacionais que norteiam a educação no país. Na disciplina de História 
da educação básica brasileira, até a elaboração da BNCC, os conteúdos obrigatórios e 
exigidos por lei se referiam aos estudos da história e cultura afro-brasileira e indígena 
(Lei de nº 10.639/2003 e Lei nº 11.645/2008). Nesse sentido, esse projeto se propõe a 
realizar uma análise da relação entre o ENEM e o ensino da história e cultura afro-
brasileira. Para isso, utilizaremos como fonte central de nossa pesquisa as provas da 
área das Ciências Humanas e suas Tecnologias aplicadas após o ano de 2003 (ano em 
que a lei 10.639 foi promulgada) até o ano de 2017. Compreendendo também a relação 
entre o exame e o livro didático, sendo o material didático mais acessível entre os 
estudantes, traçamos uma relação entre ambos, procurando analisar de que forma os 
povos afro-brasileiros e afro descendentes são retratados. Considerando que esses 
livros estão inseridos no Programa Nacional do Livro Didático, criado em 1985, o PNLD, 
tem como papel avaliar e disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias que são 
utilizados na rede pública brasileira. Para estabelecer uma relação entre o ENEM e os 
livros didáticos, nos utilizamos da tese da Prof. Doutora Maria Telvira da Conceição, 
intitulada Interrogando discursos raciais em livros didáticos de história: entre Brasil e 
Moçambique (1950 – 1995), que permitiu a expansão de nossa análise. Dessa forma, 
essa pesquisa procura pelas mudanças ocorridas após o decreto da lei e qual a natureza 
dessas, além de lançar questionamentos como: quais temas foram tratados e como o 
foram? Qual sua recorrência e quais temas mais aparecem? Á que matérias estão 
associados? ao que se dá a escolha de um tema em detrimento de outro? O que isso 
diz acerca do ensino atual e da demanda por tais assuntos? Por meio das provas do 
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Enem de 2003 a 2017 e da tese mencionada anteriormente, utilizadas como fontes, e 
textos complementares sobre a lei e sua trajetória. 
 
Metodologia 

 
A construção de nossa pesquisa se constituiu a partir do diálogo e de discussões 
coletivas. Dessa forma, em nossos primeiros meses de reuniões, de agosto a outubro 
de 2018, realizamos leituras de bibliografias indicadas sobre as temáticas do negro no 
Brasil, os autores lidos e discutidos foram: Nilma Lino Gomes, Kabengueli Munanga, 
Tânia Muller, Wilma Coelho e Kleber de Souza. Diante disso, discutimos diversos 
aspectos, alguns deles foram: a importância do reconhecimento público do estudo das 
questões, educação antirracista e para a diversidade, diversos dados que fundamentam 
a existência do racismo no Brasil, além da elucidação de termos próprios da área de 
pesquisa e dos seus pesquisadores, como por exemplo "identidade", "identidade negra", 
"discriminação", "raça", "etnia", "etnocentrismo", entre outros, sendo a obra central para 
essa discussão, o trabalho de Nilma Lino Gomes intitulado "Alguns termos e conceitos 
presentes no debate sobre relações raciais no Brasil: uma breve discussão." de 2005. 
Partimos assim, da necessidade de reconhecer toda a trajetória e realidade das 
conquistas já alcançadas pelo Movimento Negro, através de lutas e disputas e identificar 
quais os entraves existentes para a aplicação da Lei 10.639/03 e por quais caminhos 
podemos seguir. Logo após as discussões sobre nossa temática, seguimos para o 
levantamento bibliográfico, leitura e seleção de nossas fontes. O levantamento realizado 
partiu do Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e das Revistas Eletrônicas da 
ANPUH. É importante pontuar que foram lidas e analisadas cerca de 61 revistas, das 
quais selecionamos todos os trabalhos já realizados no âmbito da nossa temática, ou 
seja, que tenham alguma relação com a Lei 10.639/03 ou com o ENEM. Diante do 
processo de pesquisa dos temas no portal da CAPES e do recolhimento das 
informações principais dos trabalhos selecionados, foi realizada uma reunião no período 
final do mês de outubro, a fim de repartir os materiais que, anteriormente, foram 
pesquisados e inseridos, conjuntamente, num arquivo para acesso. Logo que a 
distribuição foi feita e as atividades lidas, cada integrante da pesquisa apresentou os 
pontos relevantes e ligados ao tema central da pesquisa para o coletivo, viabilizando, 
assim, o conhecimento dos temas com o grupo. Todas estas etapas foram bem 
delineadas e divulgadas nas pastas em comum para todos, com o propósito de que o 
acesso para releitura do conteúdo exposto seja bem efetivado e revisto. Ainda no âmbito 
da revisão bibliográfica, em conjunto discutimos a tese de Maria Telvira da Conceição, 
intitulada Interrogando discursos raciais em livros didáticos de história - entre Brasil e 
Moçambique - 1950 -1995. Dividimos os capítulos da tese em duplas, excluindo o 
capítulo quatro por se tratar exclusivamente de Moçambique, as duplas expuseram os 
principais pontos apresentados por Telvira. Esta tese foi utilizada como norteadora para 
responder às novas demandas que surgiram no decorrer da pesquisa. Foi necessário 
compreender o ENEM como parte de um pensamento escolar que também está refletido 
nos livros didáticos, assim, analisar os resultados o qual a autora apresentou para 
ampliar o nosso olhar acerca dessa nova problemática. Inicialmente, norteadas pela 
pesquisa de Márcio de Araújo Moreira e Álvaro de Araújo Senra, ambos do CEFET - RJ, 
intitulada “O ENEM e as políticas afirmativas”, o grupo realizou a atualização da tabela 
apresentada no trabalho dos referidos pesquisadores, ampliando o recorte de tempo 
inicial, que ia do ano de 1998 a 2013, para o intervalo disposto entre 2003 a 2017. É 
importante pontuar, que as denominações utilizadas para caracterizar as questões em 
análise são decorrentes dos resultados e discussões de Márcio Moreira e Álvaro Senra. 
As questões foram classificadas por meio das denominações “questão positiva” e 
“questão conservadora”. Diante disso, o grupo atribuiu critérios a fim de justificar o uso 
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de determinada denominação, indicada pelos pesquisadores. No que toca às questões 
classificadas como “positivas”, avaliamos o grau de posicionamento ativo que se atribuía 
a figura das identidades do povo negro e suas expressões como sujeito pensante. Já 
no que diz respeito às questões tratadas como “conservadoras”, analisamos os graus 
de apagamento e passividade, relacionadas à figura do povo negro, além de reforços e 
propagação de discursos referentes aos estereótipos racistas. Posteriormente, após as 
leituras realizadas, tabulamos as informações, e realizamos os encaminhamentos para 
a escrita do relatório da pesquisa. 
 
Resultados e Discussões 

 
Em sua tese, Telvira da Conceição nos apresenta um apanhado dos temas da 
historiografia escolar dos manuais brasileiros em que se tem a presença das populações 
afro, no período de 1950 a 1995. De forma ampla, temos a participação dos negros no 
processo escravista, que se tem início no tópico de “tráfico” até o tópico “abolição” - 
nesse meio estão inclusos as condições e tipos de trabalho escravo e as formas de 
organização e resistência à escravidão. A autora salienta que, dos manuais analisados, 
95% apresentam essa narrativa e que se constitui como a única a apresentar esse grupo 
como parte da história brasileira, ou seja, há alguns poucos manuais que vislumbraram 
a construção de uma narrativa um pouco diferenciada, podendo abordar também os 
reinos africanos. Uma vez que esse é o principal foco dos livros, o antes e o pós-
abolicionismo são deixados de lado. Esse vazio na produção do conhecimento histórico 
escolar provoca dúvidas mas, ao mesmo tempo, apaga um período de suma importância 
para a história dos negros no Brasil; essa fica reduzida à escravidão. Podemos dizer 
que apenas a abordagem de Joel Rufino dos Santos fala sobre o pós-abolição, 
abordagem essa que trata de dois temas centrais para o período: “a abolição que não 
mudou a sorte dos pretos” (Santos, J., 1979, p. 130), e “esse passo em falso chamado 
racismo” (p. 27-28). Nesse sentido, as imagens que acompanham as narrativas nesses 
manuais também tem um papel importante e que se mostram como ferramenta 
ilustrativa dos temas trabalhados, sendo assim, temos, em sua maioria, imagens que 
retratam os povos afros em situação de trabalho, em seu cotidiano na sociedade 
escravista. Tais imagens põem em destaque certas situações, como os castigos físicos 
- especialmente em Debret e Rugendas - e o contexto do tráfico, as condições e tipos 
de trabalho - dentre os principais trabalhos a mineração, a venda ambulante, a 
carpintaria e o transporte de pessoas -, as formas de resistência e a abolição. “A matriz 
visual sobre esses povos situa-se majoritariamente entre os séculos XVII e XIX, em sua 
maioria, de autoria de viajantes europeus. Contra apenas 11% de referências 
contemporâneas dessa presença.” (CONCEIÇÃO, 2015:76). Partindo para os 
resultados das questões do ENEM analisadas, foi constatado que em 14 anos, temos 
42 questões que envolvem o povo negro, sua história e cultura. Dentre estas 42 
questões, 27 questões possuem caráter “conservador” e 15 questões apresentam 
caráter “positivo”. Assim, as questões “conservadoras” correspondem a 64% do total de 
questões identificadas como “questões que envolvem o povo negro”. Logo, o restante, 
36% representam as questões tidas como “positivas”. Com relação ao total de questões 
que os ENEMs - antigo ENEM e Novo ENEM - possuem, dentre as questões analisadas, 
1.125 questões, sendo elas do enem antigo, que não eram divididas por áreas do 
conhecimento (315 questões) mais as questões do novo enem das áreas de “Ciências 
Humanas” e “Linguagens, códigos e suas tecnologias” (810 questões). Desse total, 
apenas 3,7%, aproximadamente, equivalem às questões que tratam da população 
negra. As questões tidas como “positivas” dizem respeito a 1,33% do total. Diante disso, 
podemos pontuar que mesmo com o advento da lei, as mudanças demandadas não 
foram imediatas. É importante salientar que a temática do negro, sua história e cultura 
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passaram a estar presente na prova do ENEM a partir de 2004, porém durante seis anos 
o tema do negro de maneira positiva ficou ausente de todas as questões. Já a partir de 
2011, nota-se um crescimento do número de questões com caráter “positivo”, superando 
as “conservadoras” no decorrer dos anos seguintes. Observamos na tese de Telvira da 
Conceição que nos livros didáticos e manuais de história analisados por ela, temos uma 
visão do povo negro, predominantemente, restrita a narrativa econômica, colonização, 
tráfico negreiro, assumindo papéis subalternos e passivos. Nas questões no ENEM, 
essa visão permanece em uso, mesmo após a implementação de uma lei que exige a 
inserção de uma abordagem levando em conta os demais aspectos sociais e culturais 
dessa população, fortalecendo uma perspectiva em que o negro atua como sujeito 
histórico, de maneira a valorizar a identidade afrobrasileira. Por fim, é possível enxergar, 
de maneira clara, que a maior incidência em se tratando do caráter das questões, são 
estruturadas em temáticas e abordagens conservadoras. Sempre reforçando o 
conteúdo da escravidão, apartheid e da ideia de inércia por parte dos povos negros no 
decorrer da história do Brasil. Desse modo, podemos compreender e avaliar o grau de 
restrição a que o tópico envolvendo a população negra encontra-se inserida, 
contribuindo para uma estigmatização da luta e da marca desses povos. Apesar disso, 
não podemos ignorar as conquistas obtidas por meio da disputa de narrativas e memória 
acerca da relevâncias das ações do sujeito negro na história do Brasil. Sendo a Lei 
10.639/03 o fruto dessa luta, tornando possível a instrumentalização para a discussão 
do que é necessário para uma mudança e quais caminhos precisam ser percorridos 
para alcançarmos uma educação brasileira justa, igualitária e principalmente 
antirracista. 
 

Conclusão 

 
Com a implementação da lei 10.369 de 2003, se era esperado que os estudos 
relacionados com a história da África e cultura afro-brasileira estivessem presentes nas 
políticas pedagógicas dos espaços de ensino. Analisando as questões contidas no 
ENEM, podemos ver que em quatorze anos, temos presente 42 questões que estão 
relacionadas a cultura e história do povo negro. Observando o caráter das questões, 
vimos que 27 possuem um carácter conservador. Essa constatação nos mostra que 
apesar da institucionalização e obrigatoriedade do conteúdo, as mudanças de 
perspectiva do negro na história caminham em passos lentos. Outro apontamento 
fundamental é o da ausência de trabalhos com a temática que trabalhamos, o ENEM. 
Essa ausência é um sinalizador da necessidade de projetos que abranjam essa 
temática, dando a possibilidade de auxiliar outras pesquisas, para assim construirmos 
um campo de estudo. Diante disso, acreditamos que há outros elementos que precisam 
ser trabalhados, com isso vemos a possibilidade de analisar a matriz do ENEM, onde 
são apresentadas as competências e habilidades esperadas em comparação com as 
diretrizes curriculares nacionais para educação das relações étnico-raciais. 
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TÍTULO: Paisagem e complexidade na trama citadina 

Resumo 

Durante a trajetória da pesquisa objetivou-se fazer uma retomada do pensamento 
epistemológico geográfico, para que, a partir do afunilamento de ideias, pudéssemos 
fomentar um pensamento crítico e amplo sobre as ciências geográficas. Tendo como 
tese a ideia de que a cidade é um corpo afetado e promove afetações. Estar na cidade 
é experimentar o encontro de corpos que estão a se mover com velocidades e ritmos 
diferentes. Esses encontros possibilitam a emergência de paisagens, denotando a 
multiplicidades das formas, contornos, sons, cores, volumes. Para o desenvolvimento 
dessa linha de raciocínio foi selecionado o bairro de Felipe Camarão para o estudo da 
paisagem, considerando o fenômeno da violência e do medo. Nessa perspectiva a 
percepção espacial é uma estratégia de método que diferencia a intensidade como as 
pessoas que habitam um local o compreendem e o decifram a partir dos laços de afeição 
e pertencimento. Desta forma os moradores são os agentes singulares para deliberar 
sobre o espaço no qual habitam, pois eles têm vivências com tais espaços 
rotineiramente e são peças vivas desses lugares. 
 
Palavras-chave: Cidade, corpos, violência, medo. 

TITLE: Landscape and complexity in the city plot 

Abstract 

During the trajectory of the research, the objective was to make a resumption of 
geological epistemological thought, so that, from the bottleneck of ideas, we could 
foment a critical and broad thinking about the geographic sciences. Having as thesis the 
idea that the city is an affected body and promotes affectations. Being in the city is 
experiencing the encounter of bodies that are moving with different speeds and rhythms. 
These encounters allow the emergence of landscapes, denoting the multiplicities of 
shapes, contours, sounds, colors, sizes. For the development of this line of reasoning 
the neighborhood of Felipe Camarão was selected for the study of the landscape, 
considering the phenomenon of violence and fear. In this perspective the spatial 
perception is a method strategy that differentiates the intensity as the people who inhabit 
a place understand it and decipher it from the bonds of affection and belonging. In this 
way residents are the sole agents to deliberate about the space in which they inhabit, 
since they have experiences with such spaces routinely and are living parts of these 
places. 
 

Keywords: City, bodies, violence, fear. 

Introdução 

“Paisagem e complexidade na trama citadina” está vinculado ao projeto de pesquisa 
“Espaço e complexidade: a confecção da paisagem na trama da cultura citadina” que 
tem por objetivo compreender as práticas espaciais que modelam a paisagem urbana 
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contemporânea, tendo como referência empírica a cidade de Natal. A perspectiva geral 
apontada pelo projeto foi recortada para o plano de trabalho de Iniciação Científica a 
partir de Natal e da unidade espacial do bairro de Felipe Camarão, situado na Zona 
Oeste da cidade. Nesse sentido, o cenário urbano foi problematizado considerando a 
paisagem tramada no fenômeno da violência, do medo e da insegurança. A 
interpretação da paisagem como síntese que liga, desconstrói, reabilita processos e 
formas espaciais em tempos diversos conduziu o raciocínio sobre a cidade como corpo 
afetado e que promove afetações. O corpo para Deleuze (2002, p. 132), “[...] pode ser 
qualquer coisa, pode ser um animal, pode ser um corpo sonoro, pode ser uma alma ou 
uma ideia, pode ser um corpus linguístico, pode ser um corpo social, uma coletividade”. 
Para esse filósofo, a extensão de um corpo qualquer está no “[...] conjunto das relações 
de velocidade e de lentidão, de repouso e de movimento entre partículas que o 
compõem [...]” (DELEUZE, 2002, p.132), e desse ponto de vista não se trata de um 
tamanho mensurável a partir de uma escala métrica. A longitude de um corpo decorre 
da trama formada entre corpos que podem ser diferentes. A paisagem matizada pelas 
variações de medo, insegurança, amor, violência, desprezo, ódio tipifica o enredo dos 
afetos que permeou o desenvolvimento dessa pesquisa, no bairro anteriormente 
mencionado. É preciso destacar que o crescimento da cidade de Natal está marcado, 
em parte, por um processo de urbanização anômalo, cujo planejamento é insuficiente 
para desmistificar os processos disformes que vem acentuando as desigualdades 
socioespaciais. No espaço urbano, segundo FERREIRA (2005, p.158) “[...] estão, de um 
lado, os espaços elitizados das classes dominantes; de outro, os espaços periféricos 
das classes populares e as hiperperiferias dos excluídos”. Essa ramificação urbana 
originou a construção de cidades fraturadas, um padrão de crescimento periférico 
ampliado, para o qual uma parcela significativa da população pobre é empurrada e 
submetida a viver em condições ambientais, muitas vezes, insalubres. O bairro de Felipe 
Camarão pode ser visto, em certa medida, como um exemplo dessa periferia que trama 
a complexa paisagem urbana contemporânea, nesse contexto, afetado pelas variações 
da violência, do medo e da insegurança. Assim, priorizamos o estudo de Natal e Felipe 
Camarão como territórios afetados pela violência, medo e insegurança, considerando o 
indicador de violência letal intencional como vetor dessa problemática. O estudo analisa 
os territórios do medo e violência no bairro de Felipe Camarão, situado na Zona Oeste 
da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. O olhar geográfico para esse 
problema é primordial para compreender o espaço citadino e, principalmente, para 
identificar as relações de poder que se instauram e se estruturam nesses locais. 
Considerar que os fatos ocorrem no espaço é aceitar este como sendo “[...] mais do que 
um simples receptáculo das ações humanas, pois os fenômenos não apenas sobre ele 
ocorrem, mas também são por ele produzidos” (SANTOS, 1985, p. 16) Natal, a maior 
cidade do Rio grande do Norte e como tal não está imune aos efeitos do fenômeno da 
violência. É notável que na última década ocorreu um aumento desse problema 
confirmado por índices estatísticos ratificados por relatos dos habitantes que colocam a 
sensação de insegurança como um grave problema enfrentado no cotidiano. A tríade 
medo, insegurança e violência induzem a população a procurar meios para se proteger, 
seja pela busca de aparatos tecnológicos (câmeras, cercas, vigias), seja pela mudança 
de hábitos. 
 
Metodologia 

 
No decorrer do projeto resolveu-se privilegiar as práticas de leitura, interpretação e 
discussão de autores que abordam temáticas interligadas com o objeto da pesquisa, o 
que resultou na sistematização de ideias referentes a temática estudada. Autores como 
Claval (2014) onde há uma abordagem epistemológica da geografia fazendo uma 
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retomada de temas como a geografia vernacular vinculada a uma contextualização 
histórica e cultural, as bases da geografia científica, a geografia como uma narrativa. 
Tais ideias se mostram como essenciais para a construção de um raciocínio geográfico 
crítico. Esses estudos favorecem a compreensão das reflexões propostas por Claval 
(2010) sobre a geografia como sendo uma experiência intrínseca a todo o ser humano, 
um instrumento científico, uma prática espacial que dá sentido à vida individual e 
coletiva. A problematização foi ampliada com Gomes (2017), que retoma o raciocínio 
geográfico utilizando a perspectiva de quadros em que a posição dos elementos na cena 
forma o olhar. Nesse contexto inserimos a concepção do regime de visibilidade 
(GOMES, 2013), segundo o qual o que vemos e como vemos depende de onde está 
situado nosso olhar e para onde o dirigimos, o mesmo ocorre com a deposição de 
objetos, pois ver algo depende também da maneira como o objeto está situado em 
relação a outras coisas, ou seja a dispersão no nosso campo de visão faz com que tal 
objeto se sobressai na paisagem ou se introduza de forma homogênea nela. A partir 
dessa noção abrimos o cenário para dialogar com ideias oriundas de Santos (2008) a 
partir da reinterpretação dos fenômenos espaciais, abordando temas como o período 
Técnico-científico, a globalização a heterogeneidade do espaço vivido. Avançamos as 
reflexões com outros autores: BAUMAN (2013) TUAN (2005), ARENDT (1987), 
SANTOS (2003) MORAIS (1981). Para a exploração da realidade de Natal foram 
colhidos e organizado dados primários do Observatório da Violência que segundo o 
mesmos é definido como “ Um estudo científico com análises criminais de complexidade 
e estatística das mortes intencionais da população nascida, de passagem e/ou residente 
no Rio Grande do Norte” a partir desse estudo revolveu-se trabalhar com a variável de 
crimes de Violência Letal Intencional (CVLI) em Natal levando em conta a forma que o 
mesmo se espraia e se ramifica pela cidade. A partir das informações colhidas 
ocorreram idas ao campo buscando relacionar os dados obtidos com a materialidade e 
com as impressões dos moradores, o que eles percebem e dizem sobre o problema. 
Quais as novas formas de organização citadina que tal fenômeno provocou. De qual 
forma esses elementos interferem na percepção e ação dos sujeitos no uso e produção 
do espaço e modificando consideravelmente a configuração paisagística. As diversas 
explorações foram acompanhadas de conversas com os moradores, fonte primordial 
para o mapeamento do contorno do bairro e uma divisão simbólica em zonas. O que 
levou ao registro fotográfico de algumas zonas do bairro. A busca da compreensão da 
cidade como produtora da “paisagem dos afetos” requer a elaboração de inúmeras 
estratégias para apreender dados e informações empíricas. Para o registro das 
atividades de campo, utilizamos, além dos registros fotográficos, o diário de campo, que 
se mostraram fundamentais para a sistematização de informações. Dessa forma 
ocorreram diversas idas ao campo primeiro em tom de observação que era feita pelo 
simples ato de pegar um ônibus e percorrer todo o bairro, e a segunda fase que consistia 
em conversas com os moradores que foram fontes importantes para obter uma grande 
quantidade de informações sobre o local, identificando aqueles mais perigosos, gerando 
uma divisão simbólica para o bairro por zonas. 
 
Resultados e Discussões 

 
No decorrer da pesquisa ocorreram reuniões de orientações que tinham como objetivo 
a discussão sobre inúmeros temas, como a confecção da paisagem citadina, a 
complexidade do espaço e as disparidades presentes no mesmo. Durante esse período 
de um ano de pesquisa destacaram-se dois trabalhos que se mostraram como divisores 
de água em minha trajetória acadêmica: “A Natal vista” e “Uma Natal Pragmática”. O 
primeiro trabalho “A Natal vista” permitiu identificar os pontos que as pessoas viam na 
cidade, ou seja a perspectiva de indivíduos que não moravam na cidade. A partir dessa 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 297 

 

perspectiva surgiram lugares mais turísticos como o Morro do Careca, a Via Costeira, 
Parque das Dunas, Aquário Natal e muitos outros pontos que pessoas de fora visitavam 
e acreditavam que Natal se resumia a isso. A partir desse mapeamento vimos a 
necessidade de ampliar essa visão. Dessa forma surgiu o segundo trabalho “Uma Natal 
Pragmática” que elencou pontos da cidade mais desconhecido, mas que traziam a 
cidade em sua epiderme enraizada em lugares que emergiam por vínculos afetivos, por 
histórias e experiências vividas pelos moradores. A partir desses levantamentos 
surgiram lugares como o Parque de Capim Macio, a Praça Henrique Carloni mais 
conhecida como praça do Disco em Ponta Negra, a casa castelo de Zé Monte das 
Quintas. Ou seja, esses lugares trazem em sua essência as vivências e experiências 
dos moradores. Esses trabalhos se mostram muito importante nessa trajetória, pois eles 
me ensinaram a ter um olhar mais apurado e aprofundado sobre a paisagem, tive a 
oportunidade de experimentar as nuances do olhar de Ícaro citado por Claval (2014) 
que diz respeito ao distanciamento para a observação da totalidade paisagística e sua 
primazia, ocorreu-me assim a apuração do lugar do olhar o que era ordinário se 
tornando extraordinário e belo. Portanto, os exercícios de regime de visibilidade 
propostos por GOMES (2013) se mostraram como instrumentos essenciais para minha 
formação enquanto geógrafa, pois esses profissionais são responsáveis pelo estudo da 
interface entre homem e meio, e para tal se faz necessário a apuração do olhar para a 
compreensão das tramas locacionais que se desdobram e se ramificam no espaço. A 
pesquisa exploratória inicial foi a que propiciou a escolha do bairro Felipe Camarão, 
objeto mais detalhado desse relatório. Vale salientar que a escolha do bairro de Felipe 
Camarão como objeto de estudo deveu-se a existência de laços afetivos que tenho com 
o lugar. Desde criança vivo em constante trânsito entre os bairros de Cidade Nova e 
Felipe Camarão, pois minha mãe era moradora deste. O bairro de Felipe Camarão 
carrega o estigma de degradante e de perigoso. Para testar esse estigma, fiz uma 
exploração pelo bairro usando com colegas do curso de Geografia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Campus de Natal, o Google Street View. 
Passando pelas ruas os estudantes só conseguiam ver esgoto a céu aberto, a falta de 
pavimentação e drenagem, a carência de estrutura básica que acentua, na paisagem, 
os problemas como o enredo para as vivências. Esse campo de visibilidade que se 
forma para o olhar estrangeiro, acomoda-se de uma outra maneira para aquele que 
descreve a paisagem como um visível vivido. Desse modo, eu tendo que está entre os 
bairros Cidade Nova e Felipe Camarão percebo o que os colegas identificaram, mas 
ultrapasso a paisagem como estigma, para encontrar, também, na mesma rua o seu 
Chico vendedor de batata doce da minha infância, o lugar onde aprendi a andar de 
bicicleta, a passagem para chegar a cada da minha avó. Sendo assim fui remetida a 
uma visão mais complexa do bairro. Sem abandonar os laços afetivos, eu os elasteci 
para ver os problemas que afetam o cotidiano do morador do bairro e a dificuldade de 
enxergar os problemas estruturais existentes quando são reduzidos a condições 
estigmatizadas. Percebi, com isso, o lado do cotidiano em sua matriz mais perversa que 
é a de embotar a realidade, induzir e reduzir a experiência a práticas espaciais a padrões 
discursivos normalizadores. O medo e a violência urbana vêm afetando cada vez mais 
as cidades, que são marcadas pelos seus efeitos crescentes. Tais fenômenos vêm 
causando mais isolamento e individualismo no ser humano devido a crescente sensação 
de insegurança que se instaura nos centros urbanos. Viver nas grandes cidades passou 
a ser uma forma de resistência. “Em nenhum outro lugar a vida está sendo um jogo tão 
perigoso como nas grandes cidades (MORAIS, 1981, p.11)”. Iniciando-se assim a 
tessitura ambígua que envolve violência e poder, o espaço vai sendo um campo para a 
territorialização do crime, de modo que a população vai perdendo de vista a necessidade 
de diferenciar violência e poder. De acordo com ARENDT (1994, p.42) o poder não 
advém da violência, pois a violência “[...] sempre pode destruir o poder; do cano de uma 
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arma emerge o comando mais efetivo, resultando na mais perfeita e instantânea 
obediência. O que nunca emergirá daí é o poder”. Os ensinamentos dessa filósofa são 
importantes para pensarmos o território como campo de forças disputados pelo crime, 
pelo estado que quer combatê-lo, pela população que quer se proteger. A violência 
comumente que se associa a pobreza está na verdade acometida pela ausência do 
Estado , a segregação de espaços e ao próprio processo de urbanização regido pela 
perversidade do capital que cria e recria as periferias. Os temas violência e medo se 
tornam extremamente complexos e de grande abrangência, tendo em vista que é difícil 
criar um mapa do crime, pois tal fenômeno é líquido e se espraia de forma não 
homogênea no território criando, assim, bolsões onde a violência e o medo se difundem 
e exercem influência sobre a população. Ressaltamos que é no território que ocorre a 
junção desses fenômenos que se articulam, se totalizam e se contradizem, fazendo-se 
necessário compreender a violência e a sua dinâmica e como ocorrem os processos de 
territorialização e desterritorialização, a partir desta e, consequentemente, do medo. A 
segregação social e o próprio processo de urbanização criam e recriam as periferias, 
torna o crescimento da violência nas cidades um tema complexo, fazendo-se necessário 
considerar todos os aspectos que vão resultar em um processo de construção social. 
Pois é no território que há a junção desses elementos que se articulam, completam-se 
e se contradizem, faz-se necessário compreender que a violência como um fenômeno 
que territorializa através de uma tríade de processos. Segundo BAYER (2016) essa 
função ocorre a partir de: a) afetação do corpo; b) consolidação na materialidade, 
através de práticas espaciais; c) rotulação do espaço. Ainda de acordo com BAYER 
(2016) a rotulação dos espaços vai ocorrer de acordo com a classificação dos corpos e 
das materialidades existentes nesse local onde ele será rotulado como violento, 
inseguro, perigoso. O mesmo ocorre com determinadas áreas da cidade que são 
taxadas de acordo com os grupos socias existentes, que são tidos como “infratores em 
potencial”, esse grupo social abrange todos os “indesejáveis” sendo eles flanelinhas, 
carroceiros, pedintes. Nessas áreas, ocorrerá a taxação de lugares que são 
caracterizados pela seus atributos sejam pela precariedade na iluminação, as ruas 
esquisitas, praças e casas abandonadas, tais locais são tidos como ambientes propícios 
ao crime. De acordo com o que foi pesquisado, Natal lidera o ranking de municípios 
mais violentos. Segundo dados do OBVIO, essa cidade apresentou no primeiro trimestre 
de 2015 um total 206 crimes de violência letal intencional e no ano de 2016, 246 
assassinatos no mesmo período o que representou um aumento de 18,5%. Se levado 
em conta o ano de 2017 o quadro é ainda mais assustador pois apenas no primeiro 
trimestre ocorreram 269 assassinatos, já em 2018 o primeiro trimestre conta com 196 
CVLIs o que significou um decréscimo de 26,77 % nas taxas de Crimes de Violência 
Letal Intencional . Em 2006 segundo o OBVIO, o Rio Grande do Norte foi a terceira 
menor taxa de homicídio do Brasil, mas em menos de uma década ocorreu a elevação 
desse tipo de crime, com o aumento de 256,9% na taxa de homicídio a cada 100 mil 
habitantes Violência especializada em Felipe Camarão Nesse cenário de violência que 
se espraia pela cidade de Natal, destaca-se o bairro de Felipe Camarão, que está 
situado na Zona Administrativa Oeste da cidade. O mesmo apresenta altos índices de 
CVLIs, sendo o segundo bairro com maior incidência dessa tipologia de crimes em 
Natal. O processo de habitação do bairro deu-se no final da década de 1970, sendo o 
bairro oficialmente criado pela lei 4.330/93. Segundo a SEMURB Felipe Camarão conta 
com uma área de 663,4 hectares, apresentando 50.997 habitantes (IBGE 2010), os 
moradores apresentam rendimento médio de R$:327,28. O bairro é o segundo mais 
violento da cidade de Natal. De acordo com os dados do OBVIO no ano de 2015 Felipe 
Camarão apresentou 20 assassinatos intencionais no primeiro semestre; já em 2016 
esse número foi de 31 ocorrências no mesmo período, o que significou um aumento de 
55% da taxa de CVLI. Tal processo também pode ser observado ao levarmos em 
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consideração o ano de 2017 em que houve 34 CVLIs e em 2018, no mesmo período, 
registrou-se o total de 31 ocorrências, o que representou um decréscimo de 42% no 
índice de violência letal intencional. Nas explorações geográficas que foram feitas pude 
conversar com 34 pessoas que moram no bairro e que relataram já terem presenciado 
algum tipo de violência. Dentre os tipos mais citados se sobressaíram crimes como 
assaltos, homicídios, troca de tiros, linchamento, esfaqueamento. Quando questionados 
sobre a sensação de segurança 97,06% afirmaram que não se sentiam seguros ao 
andar pelas ruas de Felipe Camarão. Ou seja, os moradores do bairro têm receio de se 
deslocar, um direito básico previsto pela constituição. Além das dificuldades enfrentadas 
diariamente pelos moradores, seja pela falta de mobilidade urbana, insegurança e 
infraestruturas, esses moradores ainda têm que lidar com o preconceito por serem de 
uma área periférica. As afirmação revelam esse sentimento de medo e insegurança. Já 
fui acusada de ser uma ameaça por morar em Felipe Camarão; As pessoas acham que 
aqui só moram bandidos, drogados...; Medo, as pessoas acharam que eu tinha uma má 
índole; Sou moradora de um dos piores bairros da capital; Quando menor, me 
chamaram de pretinha favelada, cabelo de Bombril, essas coisas; (Moradores, 2019) 
Tal estudo nos aponta o quanto a sociedade é segregada, e que os moradores desses 
locais têm dificuldades de exercer o direito à cidade e se apropriar do espaço, pois se 
encontram precariamente incluídos na trama locacional citadina. Na maioria das vezes, 
encontram-se ilhados em apêndices da cidade. O exercício de busca pela compreensão 
dessa trama citadina é extremamente complexo tendo em vista que para tal foi 
necessário refletir sobre a sociedade, as formas e conteúdo que se especializam, a 
empiria e a teoria, o passado e o presente, os movimentos territoriais, ou seja, há um 
grande campo de diversificadas informações que foi levado em conta, amplificando o 
universo de análise, reflexão e síntese das questões propostas na pesquisa. Por meio 
dessas estratégias, podemos compor cenários interpretativos transdisciplinares, 
capazes de contribuir e ampliar os horizontes de investigação, produção e 
problematização de conceitos, fontes e reflexões no âmbito da universidade e do espaço 
local. 
 
Conclusão 

 
A análise acerca de uma temática tão delicada com a violência urbana se dispõe como 
um elemento fundamental, pois a partir do estudo de aglomerados subnormais como 
Felipe Camarão, ajuda-nos a compreender sobre as dinâmicas espaciais desses locais. 
O que é de extrema importância devido às atuais ramificações sociais, que geram 
desigualdades e ampliando as mazelas sociais, que atingem a população. A violência é 
o medo são componentes espaciais, e os sujeitos vivem e se organizam de acordo com 
o que deduzem ser a razão da insegurança. Tais movimentos ajudam na construção de 
territórios regidos pelo medo do crime, que vão fomentar novas barreiras a partir da 
categorização do inseguro. A criminalidade no bairro de Felipe Camarão, apresenta uma 
tênue relação com o território e a violência, pois os vazios de poder deixados pelo estado 
corroboram para a territorialização do crime. A trama locacional que envolve o bairro de 
Felipe Camarão, vêm deixando os moradores residentes desses aglomerados mais 
susceptíveis a violência e ao medo do crime, ficando expostos muitas vezes a conviver 
diariamente com essa realidade. A dinâmica territorial urbana no século XXI é complexa 
e como tal os estudiosos têm apontado para questões cujo teor é o desafio de viver na 
cidade. Os inúmeros problemas que se agregam cotidianamente a esse espaço têm 
requerido dos seus moradores encontrar estratégias que permitam conviver em um 
ambiente que é ambiguamente organizado para garantir o conforto. No entanto, a 
vivência espacial tem-se revelado contrariando essa organização e colocado no cenário 
das experiências o sonho associado ao desconforto e ao pesadelo. É cada vez mais 
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perceptível a produção complexa de práticas espaciais que denotam uma cidade 
afetada por sentimentos ambivalentes de medo e esperança, de segurança e 
insegurança, amor e desprezo. Vale salientar que mesmo tratando de Felipe camarão 
tal processo não se restringe a esse local tendo em vista que outros bairros da capital 
apresentam processos semelhantes, desta forma a análise territorial com enfoque no 
fenômeno de territorialização da violência e do medo ajudam como reflexão para outras 
localidades. Debater sobre tal temática é de extrema importância, assim a ciência 
geográfica funciona como um instrumento importante que ajuda na compreensão da 
realidade. Sendo um elemento primordial para o planejamento urbano e das instituições 
estatais responsáveis pela elaboração de políticas públicas. O medo passou a controlar 
a vida dos habitantes das grandes cidades, que se enclausuram na busca desesperada 
por proteção. O conto “Segurança” de Luís Fernando Veríssimo retrata essa busca 
vertiginosa por segurança onde a tecnosfera se insere no cotidiano de tal forma que as 
pessoas passam a viver em verdadeiras prisões. Morar em centros urbanos passou a 
ser um ato de resistência, onde na busca de se resguardar, os cidadãos passaram a 
mudar seus hábitos. 
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TÍTULO: Inscrições de leitores nos gêneros notícia e editorial: as marcas linguísticas da 

ironia 

Resumo 

A ironia é um recurso que grande parte dos sujeitos utilizam para avaliar ou criticar, por 
meio de seus enunciados, fatos do cotidiano. Via de regra, esse fenômeno é também 
observável nos discursos políticos que estão presentes nas várias esferas sociais. A 
partir deles, é possível aferir o posicionamento ideológico assumido pelo locutor, 
observando o contexto e os artifícios linguísticos utilizados por ele. Esta investigação 
integra o Projeto de Pesquisa A ironia mostrada por marcas linguístico-discursivas em 
comentários de leitores. O objetivo desse artigo é buscar identificar a ironia por meio de 
elementos que marcam o campo dos sintagmas, por meio de fontes recuperáveis. O 
gênero aqui analisado é o comentário de leitores gerados a partir dos gêneros notícia e 
editorial em matéria de jornal digital. Neste artigo, apontaremos os marcadores 
linguísticos irônicos presentes nos comentários de leitores-comentadores dos Jornais 
do G1 e do Estadão, focando sobre o corte na educação na gestão do presidente Jair 
Bolsonaro. A metodologia adotada é do tipo qualitativa. Fundamentamo-nos, 
teoricamente, na significação de ironia oferecida por Maingueneau (1997) e na 
catalogação dos marcadores linguísticos e outras significações acerca da ironia, com 
Ortega (2006), Brait (2008) e Guimarães (2001). 

 
Palavras-chave: Marcas da ironia. Comentários de leitores. “G1 e Estadão”. 

TITLE: Readers’ writings in the news and editorial genres: the linguistic marks of irony 

Abstract 

 

Irony is a resource that most people use to evaluate and criticize, through statements, 
facts in daily life. This phenomenon can be especially identifiable in political speeches 
that are present in several social circles. By means of ironic discourse, it is possible to 
gauge the ideological stand taken by the speaker, observing the context and the linguistic 
devices he employs. This study integrates the Research Project Irony shown by 
linguistic-discursive marks in readers’ comments. In this article, we seek to identify irony 
through elements that appear in phrases, by means of recoverable sources. The genre 
under scrutiny here are the comments made by readers to the news and editorials 
published in digital versions of newspapers. In this article, we will list some of the ironic 
linguistic marks that are present in the comments that came out in G1 and Estadão, 
focusing on the so-called austerity cuts to educational budgets under the administration 
of president Jair Bolsonaro. The adopted methodology is qualitative type. This research 
was theoretically based on the meaning of irony offered by Maingueneau (1997) and in 
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the cataloguing of linguistic marks, and other meanings about irony, with Ortega (2006), 
Brait (2008) and Guimarães (2001). 

 
 

Keywords: Irony marks. Readers’ comments. G1 and Estadão. 

Introdução 

As novas tecnologias contribuem para as constantes mudanças da sociedade 
contemporânea, mudanças essas percebidas em diversos âmbitos sociais, econômicos, 
culturais. Dessa evolução surgem novos gêneros essenciais para a comunicação, 
figurando como um suporte facilitador na troca de informações e de interação entre os 
sujeitos de território nacional e internacional. O desenvolvimento tecnológico na 

comunicação trouxe a impressão de encurtar distâncias. 

Tendo por base tais mudanças decorrentes dos avanços tecnológicos, enfatizando as 
transformações presentes e constantes na comunicação, traremos aqui uma breve 
análise dos marcadores da ironia, a fim de demonstrar que os elementos linguísticos 
podem mostrar marcas desse fenômeno, como também marcar o posicionamento 
ideológico do sujeito no discurso da linguagem usada nos enunciados da 
comunicação/interação. Para isso, selecionaremos um corpus oriundo da notícia e do 
editorial das mídias de comunicação G1 e do jornal, também digital, O Estado de São 
Paulo, conhecido pelo nome de Estadão. Uma vez que essas mídias exercem uma 
grande influência na comunicação de informações tidas como legitimadas, será de 
grande importância entender como a ironia se apresenta e significa a si mesma no 
âmbito da comunicação desses influentes meios de comunicação. O critério utilizado 
para a escolha da matéria perpassa pela insatisfação da população em determinado 
tema que provoca divergências. Os sites escolhidos apresentam um espaço de 
interação entre os leitores, e esse será o alvo dos nossos estudos e análises. 

O que se espera com este artigo é trazer um norte para o entendimento das 
demarcações da ironia identificadas no objeto de estudo aqui trabalhado, bem como 
discutir as aparições dessa forma de linguagem e entender o contexto em que ela atua, 
como também a sua funcionalidade. Para realizar as análises, utilizaremos os 
pensamentos de autores como Maingueneau e sua abordagem da heterogeneidade 
mostrada e da heterogeneidade constitutiva nas formações discursivas, presentes, por 
exemplo, na obra Novas tendências em análise do discurso, em que afirma que a 
heterogeneidade mostrada 

[...] incide sobre as manifestações explícitas, recuperáveis a partir de uma diversidade 
de fontes de enunciação” e a heterogeneidade constitutiva “que não é marcada na 
superfície, mas que a AD pode definir, formulando hipóteses, através do interdiscurso, 
a propósito da constituição de uma formação discursiva (MAINGUENEAU, 1997, p. 75). 

Ortega (2006) aborda a ironia a partir de uma concepção pragmática, além de citar 
MUECKE (1978) e SCHOENTJES (2001; 2003), que trazem o texto e contexto em que 
o enunciador e receptor devem ter a mesma percepção de mundo e retomar elementos 
de vivencia em um contexto sociocultural; texto e contexto em que o enunciador usa um 
elemento linguístico e, por meio do contexto sociocultural, o receptor consegue 
recuperar o sentido do enunciado e o texto em que apresentam marcas linguísticas no 
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nível do léxico, do fonológico, por gestos e outros. Além desses, traremos os 
pensamentos de outros autores no decorrer deste artigo. 

 
Metodologia 

 

A construção e seleção do corpus para esta pesquisa deu-se a partir de dois gêneros: 
notícia e editorial. A partir deles, analisaremos aqui os comentários de leitores que foram 
gerados e retirados do portal de notícias G1 e do jornal digital Estadão, a fim de verificar 
que os recursos linguísticos da ironia manifestam-se por meio de marcas presentes no 
discurso, como o léxico em estruturas oracionais, a pontuação, a formação de palavras 
novas, diminutivos, dentre outros, podendo ou não esses recursos fazer remissões intra 
e/ou extratextuais. A escolha da temática cortes na educação presente nesses gêneros 
teve como critério a repercussão da insatisfação de uma expressiva parte da população 

e por ser um assunto atual que gera opiniões divergentes. 

Para identificarmos as marcas da ironia e compreendê-las, foram realizadas leituras de 
pressupostos teóricos, bem como encontros com o orientador do Projeto de Pesquisa A 
ironia mostrada por marcas linguístico-discursivas em comentários de leitores. Tais 
encontros tinham como propósito discutirmos as leituras realizadas, como também 
debelarmos as dúvidas surgidas no decorrer das leituras ou até mesmo esclarecermos 
compreensões assimiladas de formas ambíguas ou equivocadas. 

Os sites em que selecionamos o corpus permitem a troca de opinião entre os leitores. 
Todos os leitores-comentaristas têm acesso à mesma informação, e os sites permitem 
que eles postem os seus comentários tal como foram escritos, diferentemente da 
tradicional carta do leitor, que passa por uma revisão antes de ser publicada no jornal 
ou na revista. O leitor só precisa respeitar as regras dos sites e fazer um cadastro prévio 
antes de postar os seus comentários, deixando assim as suas inscrições na plataforma 
virtual. Esse recurso proporcionado por meio das tecnologias é um suporte de difusão 
de ideias, ideologias e opiniões. Sendo assim, tal espaço é propício à exposição do 
pensamento ideológico e pessoal de um sujeito sobre diversos assuntos em voga na 
sociedade. O leitor-comentador tende a usar as estratégias da ironia com a intenção de 

preservar a sua face. 

 
Resultados e Discussões 

 

Identificar as marcas da ironia em enunciados não é um trabalho fácil. Segundo uma 
visão mais tradicional da Análise do Discurso (AD), a ironia consiste em um recurso 
isento de marcas que auxiliariam o interlocutor a identificar a sua presença. Por esse 
motivo, autores como Guimarães (2001), Ortega (2006) e Maingueneau (1997), 
entretanto, vêm divergindo desse posicionamento, uma vez que já admitem que o 
ironista deixa rastros acidentais ou deliberados no enunciado que permitiriam ao 
interlocutor detectar sua intenção. 

Pesquisadores que trabalham com a demarcação dos artifícios linguísticos da ironia 
elencam alguns desses sinais no discurso da linguagem verbal e da linguagem não 
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verbal, a fim de alertar para sua possível presença no enunciado. A primeira refere-se 
ao nível do léxico, do sintagma, da oração e do período, como: as expressões e termos 
em desuso, a inversão de palavras, os aumentativos, os diminutivos, as aspas, as 
exclamações, as interrogações, as perguntas retóricas, dentre muitos outros; já o 
segundo refere-se à mudança no tom de voz, um sorriso, um olhar, um gesto, dentre 
outros. Este último índice de marcador é encontrado em produções orais, por meio de 
transcrições de enunciados tal como foi produzido pelo enunciador e de intérpretes. Vale 
lembrar que tais marcas, em alguns casos, dependem da interpretação do interlocutor 

para serem identificadas. 

A ironia diz respeito a um recurso por meio do qual se expressa um conteúdo literal, que 
geralmente diz o contrário daquilo que se pretendeu de fato dizer, gerando, 
consequentemente, uma incongruência entre o que é dito e como o que é dito deveria 
ser compreendido pelo interlocutor. Em um enunciado irônico, tem-se a presença de um 
locutor – responsável pelo enunciado – que concede voz a enunciadores, reconhecidos 
como “[...] seres cujas vozes estão presentes na enunciação sem que se lhes possa, 
entretanto, atribuir palavras precisas; efetivamente, eles não falam, mas a enunciação 
permite expressar seu ponto de vista” (MAINGUENEAU, 1997, p. 77), que é contrário 
ao do locutor e constitui algo insustentável em relação a ele. 

Ao fazer uso desse recurso, o locutor se eximiria da responsabilidade enunciativa e 
exprimiria, segundo Amorim (2002, p. 72), “uma impressão de afastamento e 
descompromisso do conteúdo discursivo, muitas vezes de teor crítico extremamente 
agressivo”. Dessa forma, pode-se dizer que o ironista é um locutor que deixa o que 
realmente quer transmitir encoberto, fazendo-se, assim, necessário que o seu 
interlocutor tenha um conhecimento de mundo minimamente compatível com o seu para 
que tenha condições de reaver, de alguma maneira, a mensagem ocultada na voz do 
enunciador. 

Quando o sujeito contemporâneo opta por usar em seu enunciado um dos recursos da 
ironia, ele espera que o seu interlocutor reconheça esses elementos linguísticos e que 
possa ir além do sentido literal e se o receptor não consegue compreender o que foi dito 
do que se quis dizer, não temos a ironia, pois o processo foi ineficiente. Por ser um 
mecanismo de alteridade discursiva nem sempre de fácil compreensão por parte dos 
interlocutores, esse recurso permite transgredir regras impostas ao comportamento 
linguístico, o que faz com que seja frequentemente eleito como algo fixo de preservação 
de face, já que o locutor terá e, na maioria das vezes, a prerrogativa de alegar que o 
que o foi dito não passa de mera brincadeira, caso se descubra seu disfarce. É como 
uma máscara em que o enunciador esconde suas verdadeiras intenções. 

Para compreender os recursos da ironia, é essencial que o receptor faça um esforço 
para compreendê-la. Para isso, ele deve recorrer ao texto e contexto, ao texto e cotexto 
e ao texto e texto, modelo sugerido pelo autor MUECKE (1978) e do autor 
SCHOENTJES (2001 e 2003) a quem Ortega (2006) faz referência. Em suma, deve-se 
recorrer a remissões de elementos intratextuais e extratextuais sempre que necessário, 
ou seja, ter informações específicas para identificação da ironia. 

Se, no cenário do enunciador, estiver presente um observador, além do receptor, e este 
último não compreender a escolha de estratégias irônicas do enunciador e o observador 
compreendê-la, este será vitima do recurso da ironia. Nessa situação, estamos diante 
um modelo triádico da ironia do autor Weinrich, citado por Guimarães que explica que 
esse modelo é formado por: 
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[...] uma terceira pessoa, para além do emissor e do receptor, alargando assim o modelo 
tradicional de comunicação. Essa terceira pessoa será um observador externo que 
identifica o carácter irônico de um enunciado, algo que a segunda pessoa presente, o 
receptor, não é capaz de fazer, tornando-se assim vítima dessa ironia. Entre o emissor 
e o observador cria-se uma certa empatia, uma relação de solidariedade não partilhada 
com a vítima, que muitas vezes coincide com o próprio objeto da ironia (GUIMARÃES, 
2001, p. 420). 

Para uma compreensão facilitada dos fenômenos que desejamos expor, traremos aqui 
algumas exemplificações por meio de comentários de leitores da notícia Protestos e 
paralisações contra cortes na educação ocorrem em todos os estados e no DF, 
publicada no dia 15 de maio de 2019 e atualizada há três meses, do portal de notícias 
G1, onde foram gerados um total de 4.680 comentários, dos quais analisamos 180, e 

cuja exemplificação se dá aqui por meio de apenas 11 recortes. 

EXEMPLO 1: “Boa! Podemos chamar os minions estudantes da esquerda que se acham 
intelectuais de ESQUERDINHAS.” (Locutor 1) 

Nesse exemplo, destacamos em negrito as partes do enunciado que apresentam 
marcadores de ironia. A intertextualidade, que diz respeito às associações 
interpretativistas feitas entre o que está sendo exposto e os conhecimentos prévios do 
leitor, está presente nesse recorte. Na amostra recortada, temos uma ilustração desse 
conceito. Ao se dizer “minions”, o locutor pretende que o interlocutor entenda que esses 
indivíduos são as pessoas que têm associação ao posicionamento partidário de 
esquerda, especificamente militantes do Partido dos Trabalhadores – PT, como também 
se refere aos personagens de um filme animado, em que eles têm por missão servirem 
aos vilões da história. A partir disso, podemos inferir/deduzir que o comentador não tem 
preferência por tal ideologia, além de sugerir que os militantes do PT seguem uma 
concepção errônea de ideologia. Ainda sobre o exemplo 1, tratamos outro marcador 
linguístico de ironia, a palavra “ESQUERDINHA” em caixa alta, no diminutivo e entre 
aspas, remete ao desprezo por essas pessoas e por esse partido, além de insinuar que 

essas pessoas não pensam e protestam por algo sem fundamento. 

EXEMPLO 2: “As galinhas depenadas esquerdinhas trabalham arduamente para a 
esquerda perder as próximas eleições.” (Locutor 1) 

No exemplo acima, o destaque em negrito refere-se a uma figura de linguagem, além 
do tom de desdém dado à ideologia de esquerda, já que o locutor compara os 
manifestantes com a ave galinha, além de acrescentar depenada, o que nos levar a 
pressupor que as aves que estão sem penas serão vendidas e consumidas ou que estão 
sem penas por entrarem em conflito com outras aves, o que nos sugere refletir sobre 
comentários de direita que dizem que as escolas, pessoas de esquerda e outras tentam 
doutrinar e recrutar indivíduos para sua causa, como também indica um conflito de 
concepções ideológicas entre a esquerda e a direita. Dessa forma, além de 
observarmos o marcador linguístico, podemos ainda inferir que a ideologia do leitor-

comentador, nesse caso, não é a favor da esquerda. 

EXEMPLO 3: “Se fizer um teste rapido com essa turma ai a maioria absoluta NÃO vai 
saber quanto é 8 x 7 .... Um dos piores rendimentos no PISA ...TEM QUE TER UMA 
REVOLUÇÃO NA EDUCAÇÃO DESSE PAIS!” (Locutor 1) 
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No fragmento acima, o destaque em negrito foi usado para indicar que os manifestantes 
que lutam contra os cortes da educação não sabem nem fazer uma conta simples de 
multiplicação, ou seja, se eles não sabem algo simples, como podem opinar e lutar por 
uma causa, como também podemos deduzir a partir disso que esse comentarista é a 

favor dos cortes na educação. 

EXEMPLO 4: “Não fale baboseira da boca para fora, aposto que a grande maioria das 
pessoas que falam isso "8x7" não conseguiriam passar na primeira fase dos 
vestibulares. Lá dentro não tem quaisquer idiotas, tem idiotas que passaram anos 
estudando pesado SOMENTE para entrar na Universidade e vocÊ realmente acha que 
ele não sabe matemática básica ?” (Locutor 1) 

Nesse exemplo, o destaque em negrito foi para rebater o comentário do exemplo 3, ou 
seja, o comentarista leitor se sentiu ofendido e usou como recursos da intertextualidade 
indicando que não fale de um dado ou de uma situação que você não tem conhecimento, 
como também a palavra “idiota” com sentido contrário do que se pretendia afirmar, ou 
seja, “inteligente”, além de caixa alta no sentido de enfatizar sua insatisfação e pôr o 
comentarista do exemplo 3 em destaque. 

EXEMPLO 5: “8x7 não sabem, mas os efeitos do 17 vao aprender a engolir!” (Locutor 
1) 

Nesse caso, observa-se o recurso da intertextualidade, em que o locutor pretende que 
o interlocutor entenda que os manifestantes não têm conhecimentos básicos do ensino 
e que eles conhecerão as consequências do algarismo 17, que se refere ao número das 
campanhas do atual presidente, Jair Bolsonaro, e que as manifestações de esquerda 
serão ineficientes e sem resultados. 

EXEMPLO 6: “Bozo não chega até 2022! Sofrerá impeachment! Kkkkkkkkkk.” (Locutor 

1) 

Nesse exemplo, também se observa o recurso da intertextualidade no termo em negrito 
e que podemos aferir ao personagem Bozo, um palhaço. O locutor substitui o nome do 
presidente pelo nome do palhaço, além de pressupormos que o chama de palhaço. 

EXEMPLO 7: “Mel, típico argumento de esquerdopata: pobre, vazio e precoceituoso!” 
(Locutor 1) 

No dado apresentado, a ênfase em negrito trata-se de termo usado para se referir aos 
esquerdistas como fanáticos por uma ideologia distorcida da realidade e que seus 
discursos trazem sempre os mesmos argumentos. A partir disso, podemos deduzir que 
o enunciador remete ao sentimento de desdém aos comentários de um dos leitores, 
além de identificar que este pertence ao partido de esquerda. 

EXEMPLO 8: “Esquerdopata detected.” (Locutor 1) 

No dado acima, a ênfase em negrito trata-se de um termo usado para os militantes de 
esquerda e mostra o desprezo por quem segue essa ideologia, além de confirmar que 
sabe que o comentarista é de esquerda. 
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EXEMPLO 9: “Tenho uma filha de 16 anos, adivinhem onde ela estava no período da 
tarde? No trabalho de jovem aprendiz!!! Sabe pq? Pq eu ensinei a ela o valor das coisas 
desde cedo, ensinei sobre o suor de se conquistar os bens através do trabalho honrado 
e suado... Adivinhem onde ela estará na próxima "revolução dos pequenos militantes"? 

No trabalho!!!” (Locutor 1) 

Nesse trecho, observa-se uma pergunta retórica que o comentarista reponde. A partir 
desse dado, podemos inferir que esse comentarista é contra as manifestações, ao 
mesmo tempo que parece conformado com sua situação de vida e passa isso para sua 

filha. 

EXEMPLO 10: “Para quem não soube educar os filhos e não vê a importância da 
educação para as novas gerações e o país, e que só enxerga a importância da 
burrologia, é compreensível tanta vontade de desmoralizar a educação”. (Locutor 1) 

No fragmento acima, o dado em destaque indica a formação de uma palavra por 
aglutinação (burro + biologia) usada para dizer que burrice não é algo biológico e sim 
uma opção, uma escolha e por esse motivo não percebe a importância da educação. 

EXEMPLO 11: “Bye bye 2022... kkkkk”. (Locutor 1) 

As aspas e os risos foram utilizadas para indicar que a gestão do presidente Jair 
Bolsonaro não chegará ao ano 2022 indicando satisfação, além de fazer uma retomada 
ao comentário do exemplo 5. 

O recorte feito por meio de comentários de leitores do editorial Como a educação virou 
o que virou: milhares foram às ruas para protestar contra os cortes, mas a insatisfação 
vem muito da ligação entre o ensino e ideologia. A área acabou sendo o símbolo da 
polarização no País e levando a questionamentos sobre a governabilidade de Bolsonaro 
do jornal digital Estadão, publicada no dia 20 de maio de 2019, onde foram gerados um 
total de 165 comentários e que analisaremos aqui 30 desses comentários dos quais 
traremos aqui apenas 3 recortes. 

EXEMPLO 12: “Xaropinho.” (Locutor 1) 

Nesse exemplo, observa-se que ele usa o termo em negrito com a intenção de criticar, 
uma vez que esse termo significa que alguns comentários estão deixando-o irritado, 
desconfortável. 

EXEMPLO 13: “Muzius pilantrinha petista.” (Locutor 1) 

No trecho acima, verifica-se no termo em negrito a formação de uma palavra nova por 
meio da aglutinação, além do diminutivo. A partir disso podemos deduzir o desprezo 
pelo partido de esquerda. 

EXEMPLO 14: “O negócio desses equerdolas (esquerda com Marcola: eh eh eh eh eh) 
na WEB é encher o saco.” (Locutor 1) 

No dado apresentado, a ênfase em negrito trata-se de termo usado para se referir aos 
esquerdistas e esse tempo também suprimiu a letra “s”, mostrando o seu desprezo pelo 
partido, além de trazer o termo “Marcola” que nos levar a relacionar ao criminoso Marcos 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 309 

 

Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola e se referir também ao malandro. 
Esse leitor-comentarista é contra o partido de esquerda e seus militantes. 

 
Conclusão 

 

Por meio dos dados analisados, bem como os que foram expostos, além dessa 
discussão, concluímos que os marcadores da ironia são encontrados nos discursos do 
dia a dia, um recurso complexo e de difícil identificação, mas que alguns sujeitos usam 
em seus comentários. Acreditamos que até em conversas banais do cotidiano e que 
não temos registro. Essas marcas são encontradas ora de forma mais sutil, ora mais 
explícita nos enunciados analisados, além de indicarem a ideologia do locutor. Ademais, 
tratando do gênero comentário em rede virtual, é importante destacar que a liberdade 
de expressão é maior, uma vez que os posicionamentos são, em sua grande maioria, 

revelados, mesmo que o leitor-comentarista tente se preservar. 

Comparando os dados dessa investigação com os dados coletados do Antagonista do 
Facebook, foi possível observar que vários comentadores fizeram comentários de forma 
hostil, diferentemente dos comentários postados nas plataformas supracitadas dessa 

pesquisa. Acreditamos que esta pode ser uma questão de pesquisa no futuro. 

Também queremos enfatizar, nesse último momento, que os textos teóricos, bem como 
suas discussões, são de suma importância para a construção e identificação dos 
artifícios da ironia que podem surgir em expressões em desuso, inversões de palavras, 
superlativos e diminutivos, dentre muitos outros. Além de nos direcionar para uma 
reflexão sobre como trabalhar com o gênero comentário em sala, uma vez que é 
essencial para desenvolvermos e produzirmos senso crítico fazendo, assim, uso dos 
artifícios da ironia. Acreditamos que, para um público mais jovem, como os 
adolescentes, podemos mostrar que o fenômeno da ironia está presente em seu 
cotidiano e nas redes sociais que eles fazem uso. O gênero comentário é riquíssimo, 
podendo trabalhar outros aspectos: como os leitores empregam os pronomes 
demonstrativos, como empregam as preposições, os argumentos que utilizam para 
fundamentar os seus comentários e outros. 
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TÍTULO: A CONFIGURAÇÃO DO DISCURSO CONTRÁRIO AOS DIREITOS 

HUMANOS EM COMENTÁRIOS DE PORTAIS DE INFORMAÇÃO: ESTUDO DE 

RECURSOS LINGUÍSTICO-DISCURSIVOS 

Resumo 

O presente relatório tem por objetivo apresentar, analisar e discutir os resultados obtidos 
na pesquisa realizada sobre a configuração do discurso contrário aos Direitos Humanos 
(DH) nos principais portais de informação. Nele procuramos evidenciar essa 
configuração explicitando os mais recorrentes recursos linguístico-discursivos usados 
para sustentar a negação dos DH, quando atrelados às problemáticas da diversidade 
sexual, das condições da população carcerária e da segurança pública na sua relação 
com o direito à vida e à integridade física. Para isso, selecionamos comentários de 
notícias jornalísticas que, ligadas às temáticas apontadas, foram publicadas nos portais 
do G1, Terra e UOL, considerados os mais abrangentes. Formado, assim, o corpus, os 
textos foram examinados a partir de categorias de análise dos estudos do texto e do 
discurso. Com a análise, constatou-se que os interlocutores lançam mão de 
mecanismos como ironia, polifonia, seleção lexical, entre outros, com a estratégia de 
construir uma representação negativa de alguns grupos, chegando a tratá-los como se 
não fossem humanos, dando suporte, assim, a uma rejeição aos Direitos Humanos. 
Dessa forma, o relatório mostra a relevância do estudo desses recursos na polêmica 
em questão. 
 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Discurso. Portais de informação. Comentários. 

TITLE: CONFIGURATION OF DISCOURSE AGAINST HUMAN RIGHTS IN 

INFORMATION PORTAL COMMENTS: LINGUISTIC-DISCURSIVE RESOURCES 

STUDY 

Abstract 

This report aims to present, analyze and discuss the results obtained in the research 
performed on the configuration of discourse against Human Rights (HR) in the main 
information portals. Here we aim to highlight this configuration by explaining the most 
recurrent linguistic-discursive resources used to support the denial of HR, when linked 
to the issues of sexual diversity, prisons conditions and public security in relation to the 
right to life and physical integrity. To achieve this we selected comments from online 
journalistic news that, linked to the themes mentionedbefore, were published in the G1, 
Terra and UOL portals, considered to be the most embracing. Thus, formed the corpus, 
the texts were examined through analysis categories of text and discourse studies.With 
the analysis, it was found that the interlocutors use mechanisms such as irony, 
polyphony, lexical selection, among others, with the strategy of constructing a negative 
representation of some groups, even treating them as if they were not human, supporting 
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therefore a rejection of Human Rights. Thus, the report shows the importance of studying 
these resources in the controversy in question. 
 
Keywords: Human Rights. Discourse. Portals of information. Comments. 

Introdução 

O presente relatório tem como matéria de estudo o discurso contrário aos Direitos 
Humanos presente em comentários dos principais portais de informação. Como objetivo 
principal deste trabalho, analisaremos a maneira pela qual alguns recursos linguístico-
discursivos são empregados nos comentários desses portais com a finalidade de 
sustentarem um posicionamento contrário aos Direitos Humanos. Ou seja, este estudo 
tem como proposta entender as estratégias voltadas para a defesa de uma visão 
contrária a esses direitos mais básicos. Para que se compreenda melhor o foco desta 
pesquisa, é preciso discutir o que são esses direitos e qual a influência direta deles no 
trabalho aqui apresentado. 

Os Direitos Humanos dizem respeito a direitos, prerrogativas e/ou garantias essenciais 
a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, 
idioma, religião ou qualquer outra condição. O direito à vida e à liberdade, à liberdade 
de opinião e de expressão, ao trabalho e à educação são alguns dos muitos direitos que 
temos garantidos enquanto humanos. Um documento marco na história desses direitos 
é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Organização das 
Nações Unidas no dia 10 de dezembro de 1948. Sendo um escrito que define os direitos 
básicos do ser humano, seu projeto está sujeito a modificações e implementações, pois, 
como nos explica Bobbio (2004, p. 34), “a comunidade internacional se encontra hoje 
não só diante do problema de fornecer garantias válidas para aqueles direitos, mas 
também de aperfeiçoar continuamente o conteúdo da Declaração, articulando-o, 
especificando-o, atualizando-o, de modo a não deixá-lo cristalizar-se e enrijecer-se em 
fórmulas tanto mais solenes quanto mais vazias”. Isso implica dizer que, quanto mais 
renovações sociais surgirem, mais urgentes serão as medidas que cubram e supram as 
demandas da vida humana em seu meio cultural, social e político local, nacional e 
mundial. 

A formação histórica dos Direitos Humanos se relaciona inerentemente às concepções 
político-ideológicas de cada momento histórico da humanidade. De acordo com Bobbio 
(2004, p. 31), “os direitos do homem são direitos históricos que emergem gradualmente 
das lutas que o homem trava por sua própria emancipação e das transformações das 
condições de vida que essas lutas produzem”. Há, portanto, o entendimento de que os 

Direitos Humanos são mutáveis, suscetíveis de transformação e ampliação. 

No entanto, os Direitos Humanos, embora básicos, vêm se tornando polêmicos na 
sociedade brasileira à luz de transformações sociais e políticas enfrentadas nas últimas 
décadas. Isso tem levado a vários debates acalorados em torno de temáticas vinculadas 
à violência, à segurança pública e à intolerância no campo da sexualidade, como 
mostram trabalhos como os de Cano (2010), Magalhães (2010) e Rodrigues (2007), o 
que explica o nosso interesse em estudar o tema aqui. Considerando esse contexto, o 
nosso relatório busca analisar a configuração do discurso contrário aos Direitos 
Humanos em comentários de portais de informação, com o objetivo de explicitar os 

vários recursos linguístico-discursivos aí empregados. 
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Metodologia 

 
Dedicaremos esta seção ao relato e descrição dos processos metodológicos que 
viabilizaram a construção deste relatório. Tendo como objeto de estudo o discurso 
contrário aos Direitos Humanos presentes em comentários dos principais portais de 
informação, nossa busca foi por comentários de notícias que tratassem das 
problemáticas que mais estão ligadas, atualmente, a esse tema, como foi dito na 
introdução: a diversidade sexual, as condições da população carcerária e a segurança 
pública, quando interligadas às questões do direito à vida e à integridade física. 
Resolvemos trabalhar com comentários em virtude da liberdade que é dada por meio 
deles aos diversos tipos de público, sendo uma ferramenta de “voz virtual” para a 
exposição de pontos de vista ou críticas, tanto em redes sociais quanto em sites 
informativos, os quais consideramos aqui. Os portais, definidos no plano de trabalho, 
foram o G1, Terra e UOL, tendo em vista a maior possibilidade de gerarem comentários 
pertinentes para a composição do corpus e, consequentemente, para nossa 
investigação, por serem portais de ampla abrangência. Desse modo, haja vista as 
problemáticas envolvidas no trabalho e o ambiente em que os comentários estão 
inseridos, leva-se em consideração aqui a possibilidade de acessar uma amostra 
expressiva do discurso em exame, pela potencialização da participação propiciada 
nesse caso pelas tecnologias digitais de informação e comunicação na 
contemporaneidade (ROJO & BARBOSA, 2015, p. 115- 122). 

Os comentários foram coletados em 30 notícias, sendo, em média, 3 blocos de 10 
notícias com temáticas semelhantes nos três diferentes portais contemplados. Além dos 
requisitos que filtrariam nossa coleta a priori, já estipulados previamente pelo orientador 
da pesquisa no plano de trabalho, e de todos os aportes teóricos necessários para 
serem aplicados na coleta de dados, foi-nos direcionada ainda a maneira como 
filtraríamos os comentários dessas notícias. Procurando justamente aqueles que 
fossem pertinentes com a questão de estudo, isto é, que manifestassem um 
posicionamento contrário aos Direitos Humanos, definimos, juntamente com o 
professor-orientador, um número base de cerca de 200 comentários que deveriam ser 
coletados em conjunto pelos dois alunos envolvidos no projeto. O corpus foi 
disponibilizado, na etapa de análise, para ambos eixos da pesquisa, cabendo a cada 
aluno observá-lo segundo seu filtro de análise, que no caso deste relatório prioriza os 
recursos linguístico-discursivos usados na defesa de posição contrária aos Direitos 
Humanos. 

Após uma primeira análise dos comentários no momento da coleta, foi feita uma análise 
mais profunda dos textos com o objetivo de identificar e sistematizar os principais 
recursos linguísticos presentes na construção desses comentários, evidenciando 
aqueles mais frequentes na totalidade do corpus. Esse procedimento foi realizado tendo 
como base teórica sobretudo os trabalhos de Turpin (2016) e Koch (2011), que 
apresentam e exemplificam estratégias linguístico-discursivas que revelam raciocínios, 
intenções e reações dos interlocutores em uma dada situação. Os textos nos auxiliaram, 
por isso, na identificação das principais estratégias observadas no exame dos 
comentários, as quais serão apresentadas e discutidas na seção a seguir. 

  
 
Resultados e Discussões 
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Apresentamos, nesta seção, os recursos linguísticos mais frequentes no corpus. Na 
análise, observamos a exploração dos indutores avaliativos, da seleção lexical, da 
ironia, da polifonia, da estratégia da suspensão e de um exagero ligado ao argumento 
da direção. A seguir, explicamos cada um desses recursos e analisamos suas 
ocorrências no corpus. 

 

INDUTORES AVALIATIVOS 

Em Turpin (2016), os indutores avaliativos correspondem a “nomes, sintagmas 
nominais, adjetivos ou advérbios desvalorizantes ou com valor de diferenciação” (p. 
122). Trata-se de termos que remetem a normas sociais tidas como partilhadas, 
engajando o leitor e contribuindo para criar emoção. 

No corpus coletado, é possível observar que alguns adjetivos e denominações são 
utilizados negativamente em comentários de notícias relacionadas à possível 
criminalização da homofobia. Neles as vítimas são inseridas em uma esfera de 
anormalidade ou de coisificação, de modo que se façam negados e invalidados os seus 

direitos. A exemplo disso, vemos: 

C1 - “Se ‘isso’ acontecer vai ficar perigoso para nós, os héteros normais. Vai ser só olhar 
para esses ‘negócios’, essas [bichas] e seremos tachados como homofóbicos” (grifo 
nosso); 

C2 - “Alguma coisa falsa presta? Perfume falso, relógio falso, tênis falso, mulher falsa 
eca... tudo nojento” (grifo nosso); 

C3 - “Essa guerra entre seres humanos x gays tem que acabar” (grifo nosso); 

C4 - “Se eu tenho um filho aberração, eu não pensaria duas vezes em levá-lo a um 

psicólogo pra desengueizar ele” (grifo nosso); 

C5 - “Entendimento para super proteger os mutantes é o fim da picada. Já se 
consideram raça superior…” (grifo nosso). 

O termo “negócios” (C1) é empregado de modo a representar os indivíduos referidos 
como coisas ou objetos, levando o leitor a uma ideia de coisificação. Paralelo a isso, 
temos também os termos “normais” (C1), “aberração” (C4) e “mutantes” (C5), além da 
relação “humanos x gays” (C3), que colaboram para uma noção de anormalidade dos 
indivíduos referidos, representando-os enquanto pessoas que não são iguais àqueles 
que usam esse mesmo recurso de adjetivação. Pela mesma lógica, a expressão 
“falso(a)” (C2), por meio de um jogo de palavras, exclui a possibilidade de pessoas de 
outras orientações sexuais serem consideradas e respeitadas, tal como objetos falsos. 
Logo, não devem partilhar dos mesmos direitos que “os normais” partilham. 

 

ARGUMENTO DA DIREÇÃO 
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A hipérbole caracteriza-se pelo abuso de um termo/expressão, com o objetivo de 
expressar uma intensidade exacerbada. É uma figura de linguagem construída através 
do uso intencional de um termo que é exagerado em si mesmo em relação ao contexto. 
Na análise do corpus, porém, observou-se que o exagero não é exatamente de uma 
palavra, mas de determinadas consequências da medida em discussão: a 
criminalização da homofobia. 

Esse recurso argumentativo pode ser visto em comentários como os a seguir: 

C1 - “O problema é a gente espirrar perto de uma "coisa", ser tachado como homofóbico, 

ser preso e condenado”; 

C2 - “Olha onde vai parar Jesus disse no fim dos tempos os pastores padres iriam pra 
cadeia...caso se neguem a casar 2 homens ou 2 mulheres é preconceito e vão pra 
cadeia, ah mulçumanos também... e vc se seu filho recusar namorar um menino é 
preconceito, empresario não dar emprego a eles tambem....o Judiciário vai abarrotar de 
processo ...já q esta turma é mimizento vitimizado...políticos e juizes são sordados do 
capirotu”; 

C3 - “Não pode falar que aquela bailarina da Anitta é gorda pq é gordofobia, não pode 
falar que o Pablo Vittar é homem pq é homofobia, tá muito chato. daqui um dia nós 
heteros vamos ser banidos de tudo!”. 

O que se nota de comum aqui é a presença de uma retórica do medo ou do chamado 
argumento da “rampa fatal”, (FIORIN, 2016, p. 169), que, sendo em geral conservador, 
consiste em “rejeitar alguma coisa, porque ela desencadeará uma reação em cadeia, 
uma perda de controle, uma consequência indesejada”. Essa construção nos 
comentários se dá pelo encadeamento de possíveis acontecimentos que ameaçariam a 
liberdade de quem não reconhece a inclusão dos direitos da comunidade LGBT. Nota-
se ainda que as situações elencadas pelos locutores são, na verdade, situações 
pequenas que, ao se somarem, produzem um efeito exagerado, fazendo o interlocutor 
acreditar que quanto mais direitos forem reconhecidos para LGBTs, mais o seu próprio 
espaço de opinião será diminuído. Assim, os comentários atribuem à possível 
criminalização da homofobia consequências exageradas e que não podem ser 
derivadas da medida: obrigar pessoas do mesmo sexo a se relacionarem, obrigar as 
igrejas a celebrarem casamentos entre pessoas do mesmo sexo, entre outras. 

 

SELEÇÃO LEXICAL 

A seleção lexical, em Koch (2011), é um recurso textual-discursivo relacionado a 
oposições, jogos de palavras, metáforas, entre outros. O locutor o utiliza de modo que 
as palavras são “colocadas estrategicamente no texto, trazendo consigo uma carga 

poderosa de implícitos” (p. 151). 

No corpus, é nítida a presença também de recursos lexicais que promovem um exagero 
voltado ao combate da proposta de criminalização da homofobia: 
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C1 - “Seguindo esse exemplo o STF também deverá criar uma lei semelhante contra a 
feiofobia, anãofobia, heterofobia, gordocofobia, magrofobia e tudo que surgir de 
novofobia.”; 

C2 - “Daqui a pouco o STf também vai votar proposta de lei contra polacofobia, 

jesusfobia...absurdo”; 

C3 - “A ditadura da opinião será aprovada? Não toleram o contraditório. E dizem que 
são a favor da democracia, vai entender. Que vergonha. Lamentável”. 

Em C1 e C2, notamos termos e expressões empregados(as) pelo locutor para equiparar 
a luta pelos direitos do grupo em questão a aleatoriedades, na tentativa de desmerecer 
ou diminuir a garantia dos direitos dessas pessoas, julgando-os desnecessários. A 
escolha dessas expressões cria um tom de exagero, usado aqui para combater a 
medida que criminalizaria a homofobia. Já em C3, a expressão “ditadura da opinião” 
revela o exagero que está na base de C1 e C2: a criação de uma sociedade em que 
tudo é considerado preconceito e homofobia, impedindo qualquer expressão de 
pensamento contra a comunidade LGBT. Indo além, a expressão nos remete ao 
conceito de heterogeneidade discursiva, que tem a ver com o fato de que nenhum 
discurso é isolado, porquanto mantém diálogo com outros ao seu redor (FIGARO, 2012, 
p. 35). A expressão analisada se confronta com a ideia de liberdade de expressão, 
suporte vital da democracia, e, para o interlocutor, ser contra a criminalização da 
homofobia implica ser privado de expor esse posicionamento, mesmo contrário aos DH, 

ou seja, implica ter sua liberdade de expressão suprimida. 

 

IRONIA 

Em Koch (2011, p. 148-149), a ironia é considerada uma extensão da polifonia. Com 
ela, o locutor atribui certos enunciados a um enunciador fictício, gerando um efeito de 
sentido contrário ao significado da palavra e/ou expressões usadas no contexto, com a 
finalidade de criticar ou ridicularizar um ponto de vista. A exemplo disso, vejamos alguns 
comentários do corpus: 

C1 - “Gente eu sou vesgo e me sinto discriminado e rejeitado, não escolhi ser vesgo.. 
fiquei vesgo e sofro tanto! Tem que criminalizar essa gente que tem vesgofobia 
também!”; 

C2 - “Tudo bem, pode ‘amar’ quem vcs quiserem. Só num gastem muita camisinha, 
pode ser q falte na hora de evitar o nascimento de pessoas nada abomináveis como vcs 
aí no planeta… Imagina! TODO MUNDO AMA VCS... ”. 

Nota-se, em C1, a construção da ironia através do uso do termo “vesgofobia”, que 
expressa um suposto preconceito às pessoas vesgas, com o intuito de ironizar os que 
falam em criminalizar a homofobia. Em C2, ainda sobre a criminalização da homofobia, 
o locutor ironiza o direito à vida dos LGBTs, insinuando que o uso de preservativos pode 
evitar que tenham esse direito. 
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POLIFONIA 

Partindo de Ducrot, a polifonia tem como principal propriedade a diversidade de vozes 
controversas ou conexas no interior de um texto. A argumentação por autoridade em 
Ducrot (1981 apud KOCK, 2011, p. 37), para efeito de análise, é dividida entre a 
autoridade polifônica, quando se retoma a asserção de outro por um fenômeno de 
polifonia, e o argumento de autoridade, quando se faz uma asserção à qual se dá por 
fundamento a asserção de outro(s). Recursos como provérbios, ditos populares e 
máximas consagradas pelo uso agem para estabelecer essa construção polifônica. A 

exemplo disso no corpus, vemos: 

C1 - “O meliante tentou furtar a arma do segurança, se ele tivesse conseguido poderia 
ter matado o cidadão de bem trabalhador, então esse bandido agora é bom”; 

C2 - “Bandido bom é bandido morto, esses nunca mais vão roubar, matar, estuprar e 

causar problemas, parabéns aos policiais”; 

C3 - “Já pensou se mata um praga dessas ?? " Vítima da sociedade ele erá usuário 
estava prestes a se reabilitar, coitado já estava imobilizado"8 blá blá blá b blá... Bandido 
é bandido em um país como nosso infelizmente a tendência é sempre piorar mesmo 

que comece com ‘pequenos furtos’”; 

C4 - “Só existe XX e XY, o resto é invenção”. 

Nos comentários, recuperamos alguns sentidos implícitos por trás das vozes do texto. 
Primeiramente, os slogans “bandido bom é bandido morto” e “cidadão de bem” 
remontam a enunciados que estão ligados a uma comunidade e visão de mundo atadas 
ao discurso autoritário. À luz dele é que os Direitos Humanos, na voz dos locutores, são 
rejeitados em função da generalização e arranjo dos indivíduos em dois extremos: os 
cidadãos de bem e os bandidos. Enquanto aqueles possuem direitos, estes 
descumprem seu dever na polis e não são dignos de terem seus direitos garantidos, 
enquanto humanos. 

Além disso, C4 suscita, ainda, o discurso biologizante, que evoca uma autoridade 
científica, para defender a ideia de que não existe orientação sexual senão aquela que 
é constituída geneticamente pelo sistema XY de determinação de sexo. Logo, tudo o 
que não é masculino (XY) ou feminino (XX), configura apenas uma inventividade, não 
podendo, portanto, nessa perspectiva, haver direitos para pessoas LGBTs. 

A polifonia, nos casos apresentados, fica a serviço, juntamente com o léxico usado e os 
discursos retomados, da recusa dos Direitos Humanos para pessoas que não se 
ajustam aos padrões sociais, políticos ou até mesmo “biológicos". 

 

ESTRATÉGIA DA SUSPENSÃO 

Koch (2011, p. 153) aponta como uma das estratégias discursivas, com base em 
Guimarães (1981), a suspensão, que, ao contrário da antecipação, apresenta um 
argumento prevalecente após o argumento menor, gerando uma quebra de expectativa 
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no destinatário. Para isso, são usados conectores adversativos, como o mas. No corpus, 
o recurso aparece em comentários como os a seguir: 

C1 - "Hora de botar essa gente no devido lugar dela, aliás, de onde nem deveriam ter 
saído. Se acham os donos do mundo, talvez porque os donos do mundo sejam mesmo. 
Nada contra, mas estão demais com essa porcaria. Hora de voltar ao normal, porque o 
comum já deu”; 

C2 - “Tem pessoas homossexuais que são discretas, sensatas, e não preconceituosas, 
mas tem outras que não merecem nenhuma consideração ou respeito porque também 

não respeitam ninguém”; 

C3 - “Nao gosto de gays, nem por isso sou homofobico, mas se vier com gracinha pra 
cima de mim meto a mao na cara mesmo”. 

Nos comentários acima, nota-se que o uso do mas provoca uma frustração no 
pensamento que o antecede, negando, mais uma vez, a ideia de Direitos Humanos para 
homossexuais, configurando, até mesmo, uma ameaça concreta ao grupo referido. 

Considerando a análise realizada, constatamos que as principais formas de sustentar a 
rejeição aos Direitos Humanos são através da diminuição de determinados grupos 
sociais, viabilizada pelos recursos linguísticos explicitados. Isso sugere que os maiores 
obstáculos à admissão desses direitos a todos os indivíduos, a partir dos dados trazidos, 
são, de um lado, a intolerância e a discriminação para com a comunidade LGBT e, de 
outro, uma visão autoritária somada a um certo descontentamento com a população 

carcerária e com o caos na segurança pública. 

 
Conclusão 

 

Analisando os dados do corpus, discorrendo e refletindo a respeito da construção do 
discurso contrário aos Direitos Humanos em ambientes digitais de informação, 
trouxemos à tona os processos linguísticos que buscam sustentar essa posição. Os 
diferentes elementos e recursos utilizados para esse fim salientam um determinado 
diagnóstico em torno de uma realidade mais abstrata, aquela que norteia os discursos, 
as opiniões e, concretamente, comentários a exemplo dos que foram analisados na 
seção anterior. Trata-se de uma mentalidade ou uma realidade macro, que abrange os 
leitores de notícias em torno das problemáticas trabalhadas e impulsiona muitos deles 
a constituírem comentários contra os Direitos Humanos, quando relacionadas a grupos 
específicos. A serviço da manifestação dessa mentalidade e dos discursos negativos 
sobre tais direitos é que foram utilizados os mecanismos analisados. Ou seja, eles são 
a forma concreta de uma rejeição a direitos básicos extensivos aos grupos LGBTs, à 
população carcerária e a infratores e/ou suspeitos de cometer crimes. 

Tal mentalidade está ligada a contextos políticos e sociais específicos na sociedade 
brasileira atual e está em crescimento há alguns anos. Refletindo melhor a respeito do 
que há por trás dos comentários, poderiam ser feitos em estudos de mesma natureza 
alguns paralelos sincrônicos. Pode-se conjeturar que a desordem na segurança pública 
e no sistema carcerário, bem como as transformações político-sociais e culturais, têm 
servido de impulso para a insatisfação quase generalizada da sociedade. Sabe-se que, 
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em contextos como esses, a disseminação de ideias, a indução por meio delas e as 
crenças em torno dessas novas transformações se tornam frequentes. Constrói-se, 
assim, uma espécie de neblina discursiva, que, através da polifonia, passa a ter um 
caráter tóxico, em que muitas vozes falando ao mesmo tempo se chocam ou se 
aglutinam, dado origem, concretamente, a uma intensificação dos conflitos sociais, com 
enfoque em determinadas pautas. 

Nesse norte e com base no que explanamos até aqui, como ferramenta de exposição e 
manifestação das partes, os interlocutores investem em mecanismos linguísticos que 
engrenem, sustentem e transformem suas posições em dispositivos de ataque a outras 
vozes, opiniões ou situações. A ironia, as escolhas lexicais, as adjetivações, o exagero, 
referências associativas, polifonias, entre outros, são procedimentos escolhidos e 
arquitetados na construção dos comentários de forma a fazer isso. 
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TÍTULO: PERCEPÇÃO DOS GESTORES E DOCENTES SOBRE AS CAUSAS DO 

ABANDONO ESCOLAR EM COMPARAÇÃO À VISÃO DOS ALUNOS 

Resumo 

O objetivo central deste artigo é analisar como os gestores e docentes percebem o 
problema do abandono escolar no ensino médio e quais ações têm sido tomadas para 
solucionar este problema em comparação à visão dos alunos. Para atender nosso 
objetivo, utilizamos como instrumento de coleta de dados entrevistas semi-estruturadas 
com gestores, docentes e alunos de uma escola localizada na região norte da cidade 
de Natal. Os resultados das entrevistas indicaram que os gestores e docentes 
reconhecem o abandono escolar como sendo um problema atual e que buscam 
estratégias para o combate. As causas do fenômeno foram atribuídas principalmente à 
necessidade de trabalho e ao não-incentivo dos pais. Portanto, a ênfase recai, na sua 
maior parte, sobre fatores que são externos à escola. Como medidas tomadas para a 
permanência dos jovens, a escola adota o acompanhamento mais direto com os alunos. 
Já em relação aos alunos, os fatores citados para o abandono escolar foi o desinteresse 
pela escola, que é ocasionado pela ausência de espaços de diálogo e pela metodologia 
tradicional de aula adotada. Em oposição à visão de gestores e docentes, para os 
alunos, o problema é endógeno à escola e, portanto, passível de correção. Como 
medidas para evitar o abandono escolar, os alunos citaram o interesse em ter espaços 
maiores de diálogos, sobretudo em sala de aula, com metodologia de aula que os 
permitam expor suas percepções acerca do tema de modo mais ativo e não 
passivamente. 
 

Palavras-chave: Abandono Escolar. Ensino médio. Gestão Escolar. Docentes. Alunos. 

TITLE: PERCEPTION OF SCHOOL’S STAFF ON THE CAUSES OF SCHOOL 

DROPOUT COMPARED TO THE VISIONS OF STUDENTS 

Abstract 

 

The main objective of this paper is to analyze how school staff – including teachers - 
perceive the problem of dropping out in high school and what actions have been taken 
to solve this problem compared to the students' view. To meet our goal, we used semi-
structured interviews with managers, teachers and students from a school located in the 
northern region of Natal city. The results of the interviews indicated that school staff and 
teachers recognize dropout as a current problem and seek strategies to curtail it. The 
causes of the phenomenon were mainly attributed to the need for work and non-incentive 
from parents. Therefore, the emphasis is mostly on factors that are external to the school. 
As measures taken by the school, a direct accompaniment with students is cited. In 
relation to students, the factors cited for dropping out of school was the lack of interest 
in school, which is caused by the absence of spaces for dialogue and the traditional 
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methodology of class adopted. Contrary to the view of school staff and teachers, for 
students, the problem is endogenous to school and therefore opened to correction. As 
measures to avoid dropping out, students cited the need for more dialogue, especially in 
the classroom, with class methodology that allows them to expose their perceptions and 

opinions about the theme being studied in a more active, instead of passive, manner. 

 
 
Keywords: School Evasion. High school. School management. Teachers. Students. 

Introdução 

A partir da década de 90, o Brasil teve uma significativa expansão das matrículas no 
ensino médio, sendo em 2004 registrado o maior aumento, totalizando mais de 9 
milhões de alunos matriculados em escolas públicas (KRAWCZY, 2013). Apesar do 
avanço expressivo no acesso à educação, parte dos alunos que entram na escola não 
terminam o período letivo e o abandonam por diversos fatores. 

 

Para autores como Nora Krawczyk, 2009; Abramovay et al, 2015; Gadotti, 2004; Paro, 
2007, entre outros, as perguntas relevantes sobre o caso do Ensino Médio são: de que 
forma podemos fazer com que os alunos permaneçam na escola? como tornar a escola 
atrativa para os jovens? ou ainda, como os gestores e docentes podem contribuir para 
a diminuição do abandono escolar? São perguntas que veem ao longo dos anos sendo 
motores para os pesquisadores e verdadeiros desafios para gestores e educadores. 
Tais respostas são, assim, relevantes para contribuírem no processo de formulação e 
implementação de politicas públicas educacionais. 

 

Por isso, em se tratando da educação pública brasileira na atualidade, acesso e 
permanência são assuntos relevantes. O acesso ao ensino médio, que durante décadas 
excluiu parte significativa da população em situação de maior vulnerabilidade social, tem 
se tornando cada vez mais massificado, mas o desafio atual é garantir a permanência 
e finalização deste nível de ensino. De acordo com o INEP, o Abandono ocorre quando 
o aluno deixa de frequentar a escola durante o período letivo. Evita-lo é algo primordial, 
não só pela educação ser um direito de todos, mas também por ser um dos meios de 
superação das desigualdades sociais. Os motivos que levam os alunos a evadirem do 
ambiente escolar são complexos, porque não são fatores isolados, mas a soma deles. 
Os estudos têm analisado o abandono escolar sobre duas abordagens: a primeira busca 
fatores externos à escola, que incidem na decisão dos alunos de abandonarem, e a 
segunda, à fatores internos. No entanto, é importante partir da compreensão de que os 
fatores externos podem estar associados a fatores internos e vice-versa, visto que os 
motivos que levam os alunos a abandonarem a escola não são devidos a fatores 
isolados, mas, a uma combinação deles. 

 

Os problemas externos à escola necessitam de intervenções educacionais e de politicas 
públicas que garantam condições mínimas de direitos previstos constitucionalmente 
como a alimentação, a moradia, o transporte etc. Os fatores externos são, por exemplo, 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 323 

 

as condições socioeconômicas das famílias que impactam na necessidade do jovem em 
trabalhar (ver, ARROYO, 1993; MEKSENAS, 1998), assim como o capital cultural 
(BOURDIEU, 1979) e o papel mais ativo dos pais na educação dos filhos (BRANDÃO, 
1983), são fatores que a escola não tem capacidade de alterar mesmo que seja 
necessário leva isso em conta. Já os fatores internos a escola dizem respeito 
principalmente à metodologia de aula tradicional, que faz com que os alunos percam o 
interesse pela sala de aula (KRAWCZYK, 2011; FANFANI, 2000). Esses fatores podem 
ser amenizados mediante intervenções da gestão escolar, isso implica uma gestão 
democrática e participativa que reflita as necessidades escolares, redimensione suas 
práticas pedagógicas e desperte o interesse dos alunos a frequentar. 

 

Tendo em vista a complexidade dos fatores que ocasionam o abandono escolar, este 
artigo procurar verificar se a visão deste problema é similar ou distinta entre os gestores, 
docentes e alunos. 

 
Metodologia 

 
Para atingir nossos objetivos foram utilizados diversos procedimentos metodológicos 
que serão descritos a seguir. 
 
Inicialmente, um levantamento bibliográfico foi realizado para a compreensão sobre o 
problema do abandono escolar no debate atual: fatores relacionados ao abandono 
escolar (internos e externos a escola) e a importância dos gestores e docentes no 
combate. 
 
Para o levantamento de dados e indicadores que contribuíssem para a compreensão do 
fenômeno do abandono escolar atualmente, fizemos um mapeamento das taxa de 
abandono do Brasil, nordeste e do Rio Grande do Norte da rede estadual, no período 
de 2007 a 2017 para compararmos o abandono escolar por instâncias. Para isso, 
utilizamos o principal indicador que é a taxa de abandono escolar, que indica a 
porcentagem de alunos que estavam matriculados e por algum fator abandonaram a 
escola durante o período letivo. Os dados são coletados anualmente na segunda etapa 
do censo escolar que é denominada de Módulo Situação do Aluno. O censo escolar é 
realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), órgão do Ministério da Educação[1]. 
 
Para atender nosso último objetivo, utilizamos informações de cunho qualitativo, foram 
feitas entrevistas semi-estruturadas para captar a percepção dos gestores, professores 
e alunos sobre o abandono escolar e analisar quais medidas têm sido tomadas para 
combater essa problemática. Foram entrevistadas oito pessoas, sendo dois gestores 
(diretor e suporte pedagógico), um professor e cinco alunos (um aluno do 1° ano, um do 
2° ano e três do 3° ano do Ensino Médio). 
 
 
[1] Para chegar a Taxa de Abandono é feito o seguinte cálculo: Taxa de abandono = 
[ABA/ (APR + REP + ABA)] X 100. Em que APR significa o número de matrículas 
aprovadas; REP – número de matrículas reprovadas; e ABA – o número de matrículas 
que deixaram de frequentar. 
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Resultados e Discussões 

 

Os dados que serão apresentados a seguir expuseram que o abandono ainda é um 
problema, mas que a taxa de alunos que abandonam a escola declinou 
expressivamente nos últimos anos. 

 

No Brasil e na região nordeste como um todo, a taxa de abandono escolar no ensino 
médio público foi gradativamente caindo entre 2007 a 2017. A taxa média do Brasil caiu 
de 14,8% para 7,0% no período e a do nordeste de 21,0% para 7,8%, mostrando, assim, 
uma queda substancial na região que, ao final do período, produz uma convergência 
com a média nacional (Gráfico 1). Já o caso do Rio Grande do Norte teve um padrão 
diferente. Primeiro, a taxa de abandono escolar no RN sempre esteve muito acima das 
taxas médias de Brasil e Nordeste, em 2011, por exemplo, enquanto que a taxa do Brasil 
e do nordeste eram de 10.9 e 14.9 respectivamente, a taxa do RN era de 20.2, uma 
diferenciação preocupante e a maior no período total. Em segundo lugar, enquanto os 
outros dois níveis de agregação geográfica convergiram para a queda ao longo dos 
anos, o RN esteve em constantes oscilações na taxa de abandono durante todo o 
período, oscilando em média 1,58 pontos percentuais de um ano a outro. Ainda assim, 
apesar dessas características singulares, o RN no período de 2007-2017 teve queda na 
taxa de abandono, de 15,8 pontos percentuais (Gráfico 2), mais que o dobro da queda 

na taxa de abandono do Brasil. 

 

A hipótese para a queda na taxa de abandono no Brasil, nordeste e no RN é que podem 
ter sido impactados pela condicionalidade na educação do Programa Bolsa Família. A 
condicionalidade exige que os adolescentes tenham uma frequência escolar mínima de 
75%. O impacto dos programas de transferência de renda tem sido destaque em 
diversas pesquisas (AGUIAR e ARAÚJO, 2002). MARSHALL e HILL (2014) observam 
efeitos no aumento da frequência escolar. Segundo os autores, as avaliações realizadas 
são em sua maior parte a favor da eficácia das transferências de renda e os benefícios 
relatados foram o aumento da frequência escolar (OOSTERBEEK et al. 2008; 
DANVERS, 2010 apud idem, 2014). 

 

Portanto, apesar da queda verificada no RN. O RN se encontra na 5° posição no Brasil 
e 3° posição no Nordeste (INEP, 2017) com maior taxa de abandono, tais fatos 
evidenciam a importância de politicas educacionais mais rigorosas no combate ao 
abandono escolar no estado. A seguir, traremos os resultados das entrevistas. 
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Dentre os fatores que contribuem para o abandono escolar, os gestores e docentes 
apontaram primeiramente para a necessidade de trabalhar. Conforme se pode 
evidenciar na fala abaixo: 

 

“Alguns deles é por falta de interesse, mas isso é raro, na maioria dos casos é 
para adquirir recursos, um emprego, um trabalho, um bico, alguma coisa que eles 
veja pra a necessidade naquele momento” 

 

A família “desestruturada” e a falta de incentivos dos pais na educação dos filhos 
também foi um fator apontado: 

 

“Muitos deles são questões familiares, a gente vê a família completamente 

desestruturada, sobre a questão do casamento desfeito, ai acontece o abandono”. 

“Alguns pelo próprio desestimulo, por não ver assim na família, alguém que 
mostre além da escola, a importância dos estudos” 

 

Os gestores e professores também citaram a relação dos pais com a escola. Para 
alguns, a relação é muito positiva e por mais que não tenham completado o ensino 
fundamental, incentivam os filhos a estudar. Para outros, os pais não participam, os 
motivos seriam a baixa escolaridade: 

 

“A relação é muito boa, por incrível que pareça a gente faz reuniões com os pais 
dos adolescentes e vêm bastante pais. A maioria são pais que não conseguiram 
nem completar o fundamental, mas incentivam os alunos” 

“A escola incentiva, os professores, os pais são alguns, eu acho que até mesmo 
vem da questão familiar, os pais não terminaram, e acho que eles não têm muita 
expectativa se espelhando nos pais” 

 

Já os alunos partiram da centralidade do professor e de sua metodologia de aula para 
justificar o abandono escolar. Segundo eles, se as aulas fossem mais interativas, os 
alunos sentiriam mais interesse em frequentar. A fala a seguir demonstra bem isso: 
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“Eu acho que muito aluno abandona a escola porque acha as aulas muito chatas. 
Os alunos chegam desmotivados e os professores não aconselham para motivar 
os alunos” 

 

Em relação às ações consideradas importantes para serem tomadas pela escola, os 
gestores e professores citaram utilizar como estratégias o acompanhamento dos alunos, 
de modo que, seja individualmente analisado cada caso e criadas intervenções que 
possam contribuir na frequência dos alunos na escola, como se pode observar na fala 

a seguir: 

 

“Nesse caso aqui na escola a gente faz esse trabalho, de acompanhamento, 
quando o aluno já passa um mês, dois meses, a gente já procura saber o que 

aconteceu” 

 

Além disso, mesmo depois do aluno ter abandonado, a escola continua fazendo esse 
acompanhamento para saber as condições do aluno e se ele deseja retornar a escola: 

 

“Tem alunos aqui que às vezes passam quinze dias, um mês, sem vim, mas ai 
gente entra em contato e ele pergunta ‘eu posso voltar? ’ e a gente diz ‘venha’” 

 

Os gestores também trouxeram a importância de aulas interativas e aulas de campo 
como forma de contribuir no processo de permanência dos jovens na escola, mas 
segundo a gestora isso se torna inviável pelo baixo recurso que chega à escola, como 
se pode evidenciar na citação: 

 

“Os projetos que tornem as aulas mais interessantes, menos rotineiras, algo que 
venha incrementar, aulas de campo. Mas com a verba que está vindo, mal da pra 
comprar a merenda e os recursos necessários para a manutenção: limpeza e 

higiene” 

 

Em relação aos alunos, a maior parte dos entrevistados citaram que seria importante a 
escola e principalmente os professores, incentivarem os alunos. Para eles, quando a 
escola se preocupa com o aluno evita que eles abandonem. A fala a seguir representa 
bem esse desejo dos alunos: 
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“Aconselhar os alunos, pronto, na sala mesmo os professores, muitos que não 
estudam e os professores não conversam e não dão conselhos, a maioria nem 
liga. Porque a escola é um lugar que você tá aqui pra aprender, e para mim, não é 
só pra aprender o conteúdo, para mim além do professor ensinar isso [as 

disciplinas], mas ai ele poderia dar conselho, ensinar para a vida” 

 

Outra aluna citou que a escola poderia contribuir para combater o abandono escolar se 
tivesse mais palestras nas escolas: 

 

“Eu acho que, deveria ter mais tipo, tem gente que por falta de conversa eles se 
perdem muito pela própria cabeça, acho que deveria ter palestras nas escolas. 
Deveria ter um dialogo maior com os alunos, assim, o tema deveria ser 
adolescência, porque é uma fase muito difícil, muita gente entra em depressão, 
outras engravidam” 

 

Também apareceu nas entrevistas a mudança na metodologia de aula. Segundo os 
entrevistados, uma aula mais dinâmica poderia incentivar os jovens a frequentarem as 
aulas: 

 

"Acho que incentivo, uma maneira de incentivo seria os professores procurarem 
mudar a metodologia na sala de aula, que daria mais interesse deles participarem 
das aulas. A escola deveria incentivar mais os alunos e os professores darem um 
apoio maior. Com aulas mais dinâmicas, que nos inclua no que ele está passando” 

 

Os alunos também citaram a estrutura da escola como sendo desmotivadora: 

 

“Tem bons professores, não são todos, mas tem bons professores que só não 
são melhores por causa da estrutura, não tem uma estrutura adequada à escola e 

por isso não consegue desenvolver um trabalho melhor” 

 

Os resultados obtidos com as entrevistas indicaram que os gestores e docentes 
reconhecem o abandono como sendo um problema atual nesse nível de ensino e que 
buscam constantemente evitar na escola, a complexidade desse fenômeno foi atribuído 
principalmente à necessidade de trabalho, mas também foram citados aspectos como 
o não-incentivo de alguns pais. Como medidas que podem ser tomadas para a 
permanência dos jovens, foram citadas a importância do acompanhamento dos alunos, 
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assim como a mudança nas práticas pedagógicas, que tornem a aula mais atrativa, mas 
que são dificultadas pelo baixo recurso financeiro na escola. 

 

A partir das respostas dos gestores e docentes, foi possível observar que a ênfase recai, 
em maior parte, sobre os fatores que são externos à escola. O que de certa forma, 
demonstra a dificuldade da escola em reconhecer sua posição de contribuição nesse 
processo. Todavia, é importante destacar que as ações tomadas pela escola não são 
suficientes, o governo deve investir em Politicas Públicas que garantam as famílias 
melhores condições de vida e acesso ao trabalho, de modo que, possam garantir aos 
seus filhos a oportunidade de permanecer na escola sem que necessitem sair para 
contribuir nas despesas de casa. 

 

A falta de estímulos dos pais é comumente citada no âmbito escolar como sendo um 
dos fatores para o abandono escolar, em que o baixo nível de escolaridade dos pais 
contribui por perpetuar-se o ciclo intergeracional de pobreza, que acaba refletindo em 
não-incentivo (BRANDÃO, 1983). Contudo, em pesquisas mais recentes (FEVORINI, 
2009), os resultados empíricos mostraram que os pais estão envolvidos com a 
escolaridade dos seus filhos. Podemos sugerir que os pais podem ter dificuldade de 
apoiar os estudos dos filhos por não terem conseguido, em sua maior parte, completar 
o ensino fundamental, mas essa dificuldade não significa dizer que as famílias não 

reconheçam o valor da educação. 

 

O desinteresse dos alunos devido ao modelo de “educação bancária” (FREIRE, 1987) 
foi um ponto em comum dos gestores com os alunos. A literatura aponta que o 
desinteresse pela escola e a falta de renda são os fatores que mais levam os alunos a 
abandonarem entre os jovens de 15 a 17 anos (NERI et al 2009). 

 

Para SHULMAN (1992) é necessário os professores variarem os métodos de ensino 
(apud MARCELO, 2009), incluindo “a forma de organizar os conteúdos, os problemas 
que surgem, a adaptação aos alunos com diversidade de interesses e habilidades” 
(idem, 2009, p.120). CHARLOT (2001, p. 27) refere-se à pluralidade das relações com 
o saber e aponta que 

 

"[...] toda relação com o saber é uma relação com o mundo em que a pessoa 
vive,  aprende e desenvolve atividades. 'O sujeito não interioriza passivamente o mundo 
que lhe é oferecido, ele o constrói' (apud ABRAMOYAY et al 2015 p.38)"  

 

Em síntese, os jovens se encontram em plena transformação e é provável que a escola 
para eles seja uma construção, a escola precisa pensar em formas institucionais que 
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são diversificadas e flexíveis para que as respostas dadas se adequem as múltiplas 
expressões de vida e expectativas futuras desses jovens (FANFANI, 2000). O papel dos 
gestores é de promover um relacionamento harmônico entre as partes, o dialogo é 
fundamental para atingir as metas, que nesse caso, é a diminuição do abandono, seu 
desafio, é, portanto, promover mudanças nas práticas pedagógicas que contribuam para 
a qualidade da educação oferecida, respeitando as especificidades dos que a 
constituem. Os jovens precisam compreender a importância da educação em suas vidas 
e se sentirem parte do processo, nesse momento, “estaremos diante de um processo 
real de democratização do ensino e não simplesmente de progressiva massificação” 
(KRAWCZYK, 2011. p.757). Isto é, o alargamento de matriculas no ensino médio não é 
suficiente para considerar o ensino democrático. A democratização do ensino é quando 
se garante o acesso, mas também a permanência e o êxito educacional. 

 
Conclusão 

 

O abandono escolar no Ensino Médio está entre os temas mais debatidos no âmbito da 
educação publica no Brasil. A queda observada na taxa de abandono vem comprovando 
que o pais teve avanços, mas que medidas ainda são necessárias. Diante disso, é 
necessário repensar a posição da escola frente o abandono, isto é, em como os 
gestores e docentes podem contribuir na luta pela permanência dos jovens na escola. 

 

As entrevistas com os alunos expuseram três pontos cruciais – que estão intimamente 
relacionados, e podem contribuir para a diminuição do abandono escolar: o primeiro é 
a centralidade na figura do professor como motivador da frequência, eles citaram que 
uma metodologia de aula dinâmica atraem os jovens a frequentarem a sala de aula, 
resultados similares foram encontrados em campo empírico da pesquisa “Percepções 
sobre a Escola” que este plano de trabalho esteve inserido. Em segundo, o desejo dos 
alunos em terem voz no ambiente escolar, sobretudo, em sala de aula, eles buscam se 
sentir parte do processo de aprendizagem e não somente uma “tábua rasa” em que a 
escola apenas deposita as informações, os jovens possuem suas especificidades e a 
escola precisa se adaptar a isso. E por ultimo, o anseio dos jovens em sentirem que a 
escola se importa com seu aprendizado e com a sua presença em sala de aula, no 
sentido dos gestores se mostrarem interessados e buscarem saber as dificuldades e 
especificidades de cada um. 

 

Em relação aos gestores, os dados analisados demonstraram que os gestores possuem 
a consciência do quanto é importante combater o abandono escolar e de que a escola 
busca ações que possam reduzir o abandono dos jovens da escola, no entanto, também 
se evidenciou que os gestores possuem dificuldades de planejar ações que atendam a 
esse objetivo de forma mais efetiva. 

 

É necessário pensar constantemente a posição da escola frente o abandono escolar. A 
pesquisa evidenciou que o dialogo é fundamental para atingir essa meta, o desafio para 
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a escola, é, portanto, promover mudanças nas práticas pedagógicas que contribuam 
para a qualidade da educação oferecida, visando atingir o objetivo, e respeitando as 
especificidades dos que a constituem. 

 

Por fim, deixo claro o relevante papel dos gestores escolares na construção de uma 
educação de qualidade, mesmo sabendo que a qualidade da educação também 
depende de muitos outros fatores. Os fatores externos que levam os alunos a 
abandonarem a escola necessitam de intervenções educacionais e de politicas públicas 
que garantam condições mínimas de direitos previstos constitucionalmente como a 
alimentação, a moradia, o transporte etc. Já os problemas que são internos a escola – 
podem ser amenizados mediante intervenções da gestão escolar, isso implica uma 
gestão democrática e participativa que reflita as necessidades escolares, redimensione 

suas práticas pedagógicas e desperte o interesse dos alunos a frequentar. 
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Gráfico 1 - Taxa de Abandono Escolar no Ensino Médio. Brasil, Nordeste e Rio Grande 
do Norte, Rede Estadual, 2007-2017 
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Gráfico 2- Variação Total em Pontos Percentuais da Taxa de Abandono no Ensino 
Médio. Brasil, Nordeste e Rio Grande do Norte, Rede Estadual, 2007-2017. 
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TÍTULO: Mulheres chefes de família em contextos rurais. 

Resumo 

Objetivou-se analisar a produção bibliográfica sobre a relação entre mulheres rurais e 
chefia familiar. Realizaram-se buscas na biblioteca virtual da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Foram selecionados artigos 
revisados por pares, no período de 2008 a 2018, em português e espanhol, combinando-
se os seguintes descritores: “mulher AND chefia familiar”; “chefia familiar AND raça”. 
Obtiveram-se 6 artigos, sendo 50% empíricos e 50% teóricos. Nestes trabalhos 
observou-se a importância da noção de interseccionalidade para pensar as diferentes 
formas de opressão, a exemplo das mulheres negras, pobres e rurais. Os resultados 
apontam um aporte teórico-metodológico diverso que, por um lado, demonstra a 
variedade de ruralidades e, por outro, a complexidade da temática. Evidencia-se a 
escassez de estudos que tomam o rural como cenário para pensar a chefia familiar de 
mulheres, sobretudo considerando os novos arranjos familiares e transformação das 
atividades tradicionais femininas. Por fim, o reduzido número de artigos encontrados 
demonstra e acentua a invisibilidade das mulheres chefes de família em contextos 
rurais, bem como da dinâmica familiar própria a esses arranjos. 
 

Palavras-chave: trabalho, chefia familiar, mulheres rurais, programa bolsa família. 

TITLE: Women heads of household in rural contexts. 

Abstract 

The objective was to analyze the bibliographical production on the relationship between 
rural and family leader. Searches were performed in the virtual library of the Coordination 
of Higher Education Personnel Improvement (CAPES). Articles were selected peer 
reviews, from 2008 to 2018, in Portuguese and Spanish, combining the following 
following descriptors: “woman AND family leader”; “Family leader AND race”. Six articles 
were obtained, being 50% empirical and 50% theoretical. In these works we observed 
the importance of the notion of intersectionality to think about the different forms of 
oppression, the example of black, poor and rural women. The results show a contribution 
theoretical-methodological approach which, on the one hand, demonstrates the variety 
of ruralities another, the complexity of the theme. There is a scarcity of studies that take 
the rural as a scenario to think about the family leadership of women, especially 
considering the new family arrangements and transformation of traditional women's 
activities. Finally, the reduced The number of articles found demonstrates and 
emphasizes the invisibility of women family in rural contexts, as well as the family 
dynamics inherent to these arrangements. 
 
Keywords: work, family leader, rural women, bolsa família program. 

Introdução 
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Esse plano de trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa que visa problematizar os 
processos de autonomia, gestão do cotidiano e modos de vida de mulheres moradoras 
de assentamentos de reforma agrária e beneficiárias do Programa Bolsa Família no 
estado do RN. Tem sido uma realidade constante o aumento de famílias brasileiras 
chefiadas por mulheres. De acordo com o IBGE (2015), a partir do censo de 2010, 
tivemos um percentual dos domicílios chefiados por mulheres de 39,3% em áreas 
urbanas e 24,8% em áreas rurais. Embora para o referido censo, o termo chefe de 
família está vinculado à pessoa de maior referência do lar, é importante destacar que 
tal função de liderar a família corresponde, em grande medida, em aumento de tarefas 
(Bevilaqua & Buaes, 2012) e acúmulo de atividades produtivas e não produtivas. A 
literatura ainda identifica a crescente presença de mulheres como chefes do lar em 
função de alguns aspectos: maior inserção no mercado de trabalho formal e ampliação 
da renda, expansão da expectativa de vida, fim de relações matrimoniais e questões 
como autonomia e independência (Camarano, 2007; Bevilaqua & Buaes, 2012). Em 
ambientes rurais, as questões vinculadas à chefia de família ganham contorno, 
especialmente, em função do fenômeno da pluriatividade e da existência de um modelo 
de agricultura familiar em certa medida marcado por lugares tradicionais de gênero em 
que muitas vezes o homem chefe de família toma as principais decisões no âmbito do 
processo produtivo, gerando hierarquizações em torno dos demais membros da família. 
No entanto, percebe-se o esforço mobilizador de mulheres em torno de movimentos 
sociais e sindicatos rurais no sentido de tensionar essa realidade, colocando-as como 
beneficiárias diretas de algumas políticas públicas e programas sociais que têm 
possibilitado movimentações nos lugares tradicionais de gênero. Dentre tais ações, 
destaca-se o Programa Bolsa Família, que embora tenha sido alvo de crítica por parte 
de algumas feministas (Bartholo, Passos & Fontoura, 2017), uma vez que reforça o lugar 
de cuidadora da família ao destinar às mulheres as beneficiárias titulares do recurso, 
por outro lado, tem possibilitado ganhos de autonomia, seja na gestão dos gastos com 
o valor recebido, seja de decisões que visam a sua autonomia de gênero em âmbito 
familiar e comunitário (Lavinas, Cobo & Veiga, 2012). Nosso problema de pesquisa, 
portanto, diz respeito aos processos de subjetivação a partir dos impactos dessa política 
pública para a construção de autonomia de mulheres chefes de família em contextos 
rurais, buscando compreender em que medida a chefia familiar se converte em arranjos 
subjetivos variados em torno dos lugares tradicionais de gênero. 
 
Metodologia 

 
Foi realizada uma revisão integrativa a partir de um levantamento bibliográficos de 
artigos latino-americanos publicados entre 2008 e 2018, com resumo e texto completo 
em espanhol e/ou português, revisados por pares e disponíveis para acesso gratuito no 
Portal de Periódicos CAPES. Foram utilizados os descritores “ Mulheres AND Chefia 
Familiar” e “Chefia Familiar AND Raça”. Foram excluídos os textos sem resumo, 
repetidos e que não se relacionavam com os temas de chefia familiar feminina; questões 
raciais; situação de precarização, vulnerabilidade e pobreza. 
 
Resultados e Discussões 

 
Em função da mudança de bolsista do presente plano de trabalho, o objetivo foi alterado 
para a investigação dos impactos subjetivos relativos à posição de chefia familiar por 
mulheres rurais beneficiárias do Programa Bolsa Família por meio de uma revisão 
integrativa da literatura. A partir dos descritores “ Mulheres AND Chefia Familiar” e 
“Chefia Familiar AND Raça” foram encontrados 193 artigos, dos quais apenas 6 foram 
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selecionados de acordo com os critérios de busca definidos, sendo 3 (50%) empíricos 
e 3 (50%) teóricos. Todos os artigos selecionados são de autores brasileiros, com 
maioria de autoria feminina - 10 entre os 15 autores são mulheres - e se relacionam ao 
campo das ciências sociais. O debate acerca da hierarquização social exposta através 
da divisão sexual e racial do trabalho, suscita discussões muito relevantes sobre o 
fenômeno da chefia familiar feminina. Nas décadas de 1980 e 1990, a heterogeneidade 
dos arranjos familiares ganhou destaque nas pesquisas que abordavam a temática de 
tal fenômeno, tanto em razão das críticas ao modelo patriarcal, quanto pela 
complexidade dos fatores capazes de explicar o crescimento dessa conformação 
familiar. Entre eles, se articulam processos de pauperização urbana e mudanças 
sociodemográficas ocasionadas pela globalização, tais como a redução do poder 
econômico masculino motivada pela crise no mercado de trabalho e aspectos 
relacionados à subjetividade feminina que resultam na organização de diversos tipos de 
arranjos monoparentais (Macedo, 2008). Dessa maneira, é construída uma relação 
entre a família e o âmbito público, na qual o contexto organizacional da família é de 
extrema relevância, tanto para a alteração, quanto para a manutenção das relações 
sociais entre mulheres e homens, tendo em vista que as assimetrias existentes no 
ambiente familiar são expostas no debate sobre gênero, a exemplo da divisão sexual 
do trabalho e da violência intrafamiliar. Nesse sentido, os estudos sobre gênero 
fornecem as bases para a compreensão das estruturas hierárquicas dentro das quais 
as famílias estão inseridas. Logo, é preciso compreender a palavra família como 
polissêmica, levando em conta a diversidade de arranjos existentes possibilitados pelas 
transformações nas relações de poder, que têm como consequência o aumento no 
número de mulheres exercendo a chefia familiar, em um indicativo da obsolescência da 
tradicional divisão sexual do trabalho, como aponta Macedo (2008). Diante do panorama 
apresentado acima, é imprescindível a análise a partir da perspectiva de 
interseccionalidade das formas de opressão, que trata das convergências de opressões 
- gênero, classe social e raça - na formatação das desigualdades sociais, em 
conformidade com Biroli e Miguel (2015). À medida que esse cruzamento de opressões 
é considerado, se torna nítida a razão pela qual existem muito menos obstáculos para 
o exercício da chefia familiar masculina, quando em comparação com a feminina. Assim, 
a divisão sexual do trabalho é imposta socialmente como uma grande dificuldade para 
as mulheres, as quais têm seu trabalho cotidianamente descaracterizado e 
desvalorizado, sendo postas no lugar de cuidadoras que, por vezes, é o motivo de mães 
serem chefes de família (Scavone, 2001). Levando em conta esses aspectos, o 
Programa Bolsa Família (PBF) prioriza as mulheres como beneficiárias titulares para a 
transferência de renda e, consequentemente, como responsáveis pelo cumprimento das 
condicionalidades estabelecidas (Carloto e Mariano, 2009, p. 901). Tal prática fomenta 
importantes críticas feministas, segundo as quais o Estado acaba por incumbir as 
mulheres da realização das atividades reprodutivas contribuindo para a intensificação 
das desigualdades de gênero no Brasil. Essa ideia é ilustrada por Carloto e Mariano 
(2009, p.902), quando dizem que O Estado cobra das mulheres pobres a execução de 
tarefas relacionadas ao cuidado de crianças, adolescentes, idosos, doentes e pessoas 
com deficiência. Igualmente, convoca as mulheres para a participação em atividades 
extras, como, por exemplo, grupos de geração de trabalho e renda (com duvidosa 
potencialidade para a melhoria do bem-estar) e grupos de ações educativas, sendo 
estas, via de regra, relacionadas às tarefas reprodutivas. Ao fazê-lo, o Estado está 
gerando, para as mulheres pobres, responsabilidades ou sobrecarga de obrigações 
relacionadas à reprodução social Nesse sentido, as mulheres têm menos tempo 
disponível para assumir atividades remuneradas que possibilitem aumento da renda 
familiar, tendo em vista a sua inserção no mercado de trabalho ser bastante dificultada 
pelo cumprimento das condicionalidades. No caso das mulheres negras, o quadro de 
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desafios é ampliado, em razão da perpetuação das desigualdades raciais, demonstrada 
pela configuração do mercado de trabalho como “esfera especialmente hostil para a 
presença de mulheres negras” (Paixão e Gomes, 2008, p. 955). No entanto, mesmo 
enfrentando obstáculos suplementares, a inserção das mulheres beneficiárias do PBF 
no mercado de trabalho é superior à média nacional, de acordo com Carloto e Mariano 
(2012). Além disso, as autoras ainda apontam que o maior desincentivo ao trabalho não 
reside no recebimento do benefício, mas nos baixos salários, os quais revelam a má 
qualidade da inserção feminina no mercado de trabalho. Desse modo, é corroborada a 
proposição acerca da necessidade de implementação de projetos de cunho 
emancipatório capazes de incorporar ações atuantes, ao mesmo tempo, nos eixos de 
raça, classe social e gênero, tal qual indica Biroli e Miguel (2015). Seguindo essa 
perspectiva crítica sobre o funcionamento do PBF e a inserção feminina no mercado de 
trabalho, é indispensável atentar para o fato de que o enfoque excessivo na realidade 
socioeconômica dos lares chefiados por mulheres, pode estigmatizá-los de modo a 
reforçar discriminações e mascarar a complexidade inerente a tais arranjos 
monoparentais, em consonância com Macedo (2008). Ademais, há o risco de 
naturalização dessa realidade, visível na vida cotidiana de mulheres que acabam por 
transferir aos filhos os seus sonhos e anseios por melhor qualidade de vida, assumindo 
uma postura de anulação de si mesmas, como verificado por Magalhães et al. (2010). 
O esvaziamento dos sonhos e de perspectivas de futuro pode, então, ser compreendido 
como uma adequação dos desejos às oportunidades, o que reforça a ordem do sistema 
(Freire, 1996 como citado em Magalhães et al., 2010, p. 1505). Portanto, os projetos 
emancipatórios citados anteriormente devem atentar para o tratamento das questões 
socioeconômicas concernentes às famílias monoparentais chefiadas por mulheres, 
considerando suas peculiaridades para alcançar o objetivo de combater os estigmas, ao 
invés de reforçá-los. Igualmente importante, é trabalhar a inserção feminina no mercado 
de trabalho, bem como as perspectivas de futuro das mulheres chefes de família de 
forma que elas tenham acesso às condições necessárias para se constituir como 
sujeitos de resistência às opressões de raça, classe social e gênero, rompendo com a 
lógica opressora que lhes é imposta socialmente. 
 
Conclusão 

 
O estudo empreendido torna evidente a escassez de estudos que abordam a chefia 
familiar feminina em contextos rurais, principalmente levando em conta os novos 
arranjos familiares e transformação das atividades tradicionais femininas. Logo, o 
número bastante reduzido de artigos encontrados durante o levantamento bibliográfico 
expressa a invisibilização das mulheres que exercem a chefia familiar nos contextos 
rurais, assim como da dinâmica familiar própria a esses novos arranjos monoparentais. 
Além disso, a grande limitação no número de estudos produzidos acerca de tal temática, 
contribui para o reforço de estereótipos que encobrem a complexidade do fenômeno da 
chefia familiar feminina nas ruralidades. A partir do conceito de interseccionalidade das 
formas de opressão, é nítida a compreensão das desigualdades de gênero, classe social 
e raça como fatores de extremo impacto na vida social, atingindo desde as perspectivas 
de futuro, até o exercício da chefia familiar por mulheres. Ademais, também expõe a 
necessidade de uma visão crítica sobre aspectos do Programa Bolsa Família, os quais 
podem atuar como reforçadores dos padrões de gênero mediante a exigência de 
cumprimento das condicionalidades para a manutenção do benefício. Dessa forma, a 
responsabilização feminina pelas condicionalidades, constitui um cenário desfavorável, 
mas não impeditivo, à inserção dessas mulheres no mercado de trabalho. 
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TÍTULO: Psicologia Ambiental latinoamericana: um estudo bibliométrico via produção 

científica 

Resumo 

 

Reconhecendo a influência europeia e norte-americana no desenvolvimento da 
Psicologia Ambiental (PA) e o seu impacto na construção da área no contexto latino-
americano, este trabalho tem como foco aspectos da internacionalização da PA na 
América Latina. Foi analisada a produção científica da área na região para identificar se 
a mesma contribui para a compreensão do contexto latino-americano e como acontece 
a identificação com esse rótulo, por via das discussões acerca dos referenciais teóricos 
adotados nas investigações. Foram selecionados artigos científicos da base de dados 
SciELO e Redalyc, usando o termo psicologia ambiental e tendo como critério de 
seleção que pelo menos um dos autores deveria ser da Psicologia e ter vinculação 
institucional na América Latina. Desse modo, foram registrados e analisados dados das 
referências bibliográficas desses artigos, incluindo autoria, país, título, ano de 
publicação, idioma e tipo de material. Como resultado, das 179 referências de artigos 
publicados na década de 1990, 53,63% eram de origem norte-americana e 59,21% 
foram citadas em inglês. 

 
 
Palavras-chave: Psicologia Ambiental; América Latina; Bibliometria 

TITLE: Latin American Environmental Psychology: a bibliometric study via scientific 

production 

Abstract 

 

Recognizing the European and North American influence in the development of 
Environmental Psychology (PA) and its impact on the construction of the area in the Latin 
American context, this work focuses on the internationalization of EP in Latin America. It 
was analyzed the scientific production of the area in the region to identify if it contributes 
to the understanding of the Latin American context and how the identification with this 
label happens, through the discussions about the theoretical-methodological 
perspectives adopted in the investigations. Scientific articles were selected from the 
SciELO database, using the term environmental psychology and having as a selection 
criterion that at least one of the authors should be from Psychology and have institutional 
linkage in Latin America. Thus, bibliographic data from these articles were recorded and 
analyzed, including authorship, country, title, year of publication, language and type of 
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material. As a result, of the 179 article references published in the 1990s, 53.63% were 
of US origin and 59.21% were cited in English. 

 
 

Keywords: Environmental Psychology; Latin America; Bibliometrics. 

Introdução 

A Psicologia Ambiental (PA) vem se expandindo pelo mundo, tendo em vista a maior 
preocupação em estudar a interação pessoa-ambiente. Até a última década do século 
XX, o interesse pelos fenômenos psicoambientais se concentrou na Europa e nos 
Estados Unidos, havendo uma representação escassa da PA na América Latina (mais 
concentrada em México, Brasil e Venezuela) (Corral-Verdugo & Pinheiro, 2009). 

Os psicólogos dos países do Norte apoiaram-se sobre uma matriz epistemológica 
considerada positivista, caracterizada pela procura de relações mecânicas de causa e 
efeito, e a separação cartesiana entre mente e matéria, na qual a Psicologia por muito 
tempo limitou-se a estudar a mente (Heft, 2001). Também, a distinção entre ambiente e 
pessoa, na qual se tenta estabelecer relações mecânicas de causalidade entre ambos, 
é problemática. Primeiro porque essa disjunção é arbitrária. Em segundo lugar, porque 
não é possível estabelecer um contexto antecedente, ou seja, há uma impossibilidade 
de distinguir entre causa e efeito. 

A adoção dessa matriz no contexto latino-americano tem sido rebatida a partir de uma 
crítica decolonial. O pensamento decolonial baseia-se na crítica a autoridade do 
conhecimento Norte-cêntrico que se afirma por meio de mecanismos institucionais 
(Grosfoguel, 2016). Segundo Grosfoguel (2016), o cânone ocidental é caracterizado 
pelo racismo e sexismo epistêmicos estruturados e estruturantes, viabilizados por 
relações de poder injustas ao mesmo tempo que são viabilizadores das mesmas. 

Desse modo, há cada vez mais a conscientização de que é necessário pensar a respeito 
de modelos epistemológicos que rompam com as matrizes hegemônicas, a fim de 
superar o quadro de injustiça epistêmica (Santos, 2007). Nesse sentido, tem ganhado 
cada vez mais importância a atuação do psicólogo segundo esquemas teóricos 
produzidos a partir das especificidades ambientais da América Latina e em benefício 
dos povos que nela vivem (Martín-Baró, 1997). 

Em um trabalho pioneiro de mapeamento das produções latino-americanas, Pinheiro e 
Corral-Verdugo (2007) selecionaram 142 produções (1996-2006), considerando o fato 
de que essas pudessem ser acessadas por qualquer pessoa em qualquer lugar online 
ou em suas versões impressas (periódicos e livros). As informações acerca dessas 
publicações apontam que o Brasil foi o país com o maior número de produções (61), 
seguido por México (55) e Venezuela (14). Em menor proporção, estão Chile (5), 
Colômbia (3), Argentina (2), Peru (2) e Costa Rica (1). Ademais, 15 trabalhos são 
resultado da cooperação internacional, em sua maioria entre grupos europeus e norte-
americanos, e a minoria de cooperação entre grupos latino-americanos – sendo 1 
México-Peru e 5 México-Brasil. 

Nessas produções, há grande heterogeneidade, havendo diversidade de temas, 
estratégias e métodos. Dessa forma, destacaram-se os seguintes temas: questões 
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teóricas, atitudes e crenças ambientais, comportamento de conservação da água, 
comportamento sustentável ou proambientais. Em menor quantidade de produções, 
apareceram os temas controle de resíduos sólidos, ambientes escolares e creches, 
educação ambiental, ambientes para crianças e adolescentes, mapas cognitivos, 
identidade social e sustentabilidade, qualidade de vida e do ambiente, design/gestão do 
ambiente urbano, questões metodológicas, e comportamento anti-social e meio 
ambiente (Pinheiro & Corral-Verdugo, 2007). 

Este relatório expande a análise bibliométrica dos artigos acadêmicos produzidos na 
área de Psicologia Ambiental, a fim de avaliar os avanços na produção de uma teoria 
alinhada com o contexto do continente latino-americano. 

 
Metodologia 

 

Para a realização do estudo sobre a produção científica de Psicologia Ambiental na 
América Latina, foi acessada a base de dados SciELO e Redalyc. Optou-se por utilizar 
artigos completos publicados em periódicos científicos, uma vez que são os principais 
instrumentos de divulgação de pesquisas científicas atuais, além de serem submetidos 
a critérios de qualidade para serem aceitos nos periódicos. As buscas foram feitas a 
partir do termo psicologia ambiental e foi utilizado como critério de seleção a relação do 
artigo com a Psicologia Ambiental, além de, pelo menos, um dos autores ser da 
Psicologia e, pelo menos, um dos autores ter vinculação a alguma instituição da América 
Latina. Dados tais como título do artigo, ano de publicação, autores, idioma de 
publicação, vinculação institucional de cada autor, país de vinculação dos autores e das 
revistas, revistas utilizadas para publicação e descritores utilizados foram registrados 
numa planilha eletrônica e posteriormente analisados. 

Também foram identificadas as referências bibliográficas de artigos científicos 
publicados em periódicos indexados às bibliotecas de países latino-americanos da 
SciELO e da Redalyc durante a década de 1990, tendo em vista a análise dos 
referenciais que fundamentaram os primórdios da área na região. Em seguida, foram 
classificadas por autoria, país de atuação do autor primário, ano de publicação, título, 

língua em que foi citado e tipo de material. 

 
Resultados e Discussões 

 

Como principais resultados, encontramos 254 artigos publicados nas últimas três 
décadas, dentre os quais a maior parte (N=224, 88%) utilizam o termo Psicologia 
Ambiental em alguma parte do texto, quer seja no título, resumo, palavras-chaves, corpo 
do texto ou referências. Os 30 casos que não utilizaram o termo, abordam a relação 
pessoa-ambiente sem aderir ao rótulo. Quanto ao tipo de trabalho, observa-se a 
prevalência de estudos empíricos e metodológicos (N=169), o que revela um impacto 
sobre o tipo de produção na área que desprivilegia a reflexão sobre seus referenciais 
teórico-epistemológicos (N=84). Ainda foi evidenciada a pouca aplicação do 
conhecimento em campos práticos, tendo 4 estudos aplicados. Contudo, observa-se 
que há certa flexibilidade na metodologia dos estudos empíricos, pois adotam 
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metodologias qualitativas (N=45) e mistas (N=34) em detrimento a pesquisas 
quantitativas (N=76), modo hegemônico de produção científica do contexto europeu e 
norte-americano. 

Foram identificados artigos publicados na década de 1990, entre os anos de 1994 e 
1999. Das 179 referências identificadas e analisadas nessa produção, 93 (53,63%) têm 
origem norte-americana, 29 (16,20%) são de autores brasileiros, seguidos por 12 
referências de origem alemã e 11 de origem venezuelana. Quanto ao tipo de material, 
foram 91 livros e 69 artigos. Dentre as obras analisadas, 106 foram citadas em inglês, 
40 em português, 26 em espanhol e 7 em alemão. Outro dado interessante é o da obra 
mais antiga citada, o livro “Midwest and its children. The psychological ecology of an 
American town”, publicado em 1954 nos Estados Unidos. 

Observa-se a partir dos resultados que a produção latino-americana ainda se assemelha 
aos moldes de produção dos países centrais, visto que é possível observar a presença 
majoritária de autores norte-americanos e o contato com a literatura da área mediado 
majoritariamente pela língua inglesa. Todavia tende a inovar nas suas metodologias, o 
que pode aproximar as pesquisas à produção de um conhecimento genuinamente 

latino-americano. 

 
Conclusão 

 

A história da Psicologia Ambiental tem a marca da interdisciplinaridade (Elali, 
Cavalvante, 2011), contando com o pioneirismo e atuação de pesquisadoras/es de 
outras subáreas da Psicologia, assim como de outros campos do saber científico, essa 
característica se reflete na diversidade de temáticas abordadas nessa área de 
conhecimento. 

Em termos de visibilidade acadêmica/científica, se faz necessário atentar para a adoção 
do rótulo no sentido de ampliar e consolidar sua existência. Tal visibilidade contribui 
tanto para a geração de novos grupos e redes de investigação e quanto para a 
demarcação de campos de atuação profissional. 

Com essa pesquisa, pretendeu-se analisar como se dá a produção científica em 
Psicologia Ambiental, no contexto latino-americano, além de lançar luz sobre a urgente 
necessidade de consolidar cada vez mais essa área de conhecimento e desenvolver 
estratégias para impulsionar as publicações na área, levando em consideração o 
contexto latino-americano e as especificidades inerentes à nossa realidade. 

 
Referências 

 

Bibliografia 

Corral-Verdugo, Víctor (1997). Environmental psychology in Latin America, efforts in 
critical situation. (Introduction to the special issue on environmental psychology in Latin 
America). Environment & Behavior, 29, 163–168. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 342 

 

Elali, G. & Cavalcante, S. (2011). Temas básicos em Psicologia Ambiental. São Paulo: 
Vozes. 

Grosfoguel, Ramón. (2016). A estrutura do conhecimento nas universidades 
ocidentalizadas: racismo/sexismo epistêmico e os quatro genocídios/epistemicídios do 
longo século XVI. Sociedade e Estado, 31(1), 25-49. https://dx.doi.org/10.1590/S0102-
69922016000100003 

Heft, Harry. (2001). Ecological Psychology in Context : James Gibson, Roger Barker, 
and the Legacy of William James's Radical Empiricism Resources for Ecological 

Psychology. London: 

Lawrence Erlbaum Associates, Inc 

Martin-Baró, Ignácio. (1997). O papel do Psicólogo. Estudos de psicologia, 2(1), 7-27. 
doi:10.1590/S1413-294X1997000100002. 

Santos, Boaventura de Sousa. (2007). Para além do pensamento abissal: das linhas 
globais a uma ecologia de saberes. Novos estudos CEBRAP, (79), 71-94. 
https://dx.doi.org/10.1590/S0101-33002007000300004 

 

Anexos 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 343 

 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 344 

 

Levantamento de referências 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 345 

 

CÓDIGO: HS0262 

AUTOR: HIGOR GONÇALVES DE MELO 

ORIENTADOR: CANDIDA MARIA BEZERRA DANTAS 

 

 

TÍTULO: Relações de gênero, modos de vida e autonomia de mulheres beneficiárias do 

Bolsa Família 

Resumo 

Este relatório faz parte de uma pesquisa maior intitulada “O Programa Bolsa Família no 
contexto dos assentamentos rurais de reforma agrária: autonomia, gestão do cotidiano 
e modo de vida de mulheres” e trata dos processos de autonomia de mulheres rurais da 
comunidade quilombola de Grosso, localizada em Bom Jesus/RN, beneficiárias do 
Programa Bolsa Família (PBF). Visando entender os processos paradoxais que o 
programa fomenta, uma vez que o pagamento mensal e fixo do programa pode 
proporcionar processos de emancipação individual e comunitária, ao mesmo tempo em 
que as condicionalidades reforçam os lugares de gênero que são impostos pela cultura 
patriarcal. Tem-se como principal objetivo “investigar os modos de vida e os processos 
de autonomia das mulheres beneficiárias do Bolsa Família em relação as permanências 
e rupturas referentes aos papéis de gênero no âmbito da comunidade”. Nas entrevistas 
ficou evidente que as mulheres se sentem mais livres na escolha de onde direcionar o 
dinheiro, porém é observado que a gestão do dinheiro proveniente do programa é gasto 
majoritariamente com os(as) filhos(as) e que, no geral, isto pode ter ligação com a 
cultura patriarcal tão engendrada nas comunidades rurais. Desta forma conclui-se que 
são necessários mais estudos que possam investigar as particularidades da mulher rural 
na gestão do dinheiro e nos processos que favoreçam sua autonomia e 
empoderamento. 
 
Palavras-chave: Mulher rural; autonomia; empoderamento; programa bolsa família 

TITLE: Scientific Report: Gender Relations, Lifestyles and Autonomy of Women 

Beneficiaries of Bolsa Familia 

Abstract 

This report is part of a larger research entitled “The Bolsa Familia Program in the context 
of rural agrarian reform settlements: autonomy, daily management and women's 
livelihoods” and deals with the processes of autonomy of rural women in the quilombola 
community of Grosso, located in Bom Jesus / RN, beneficiaries of the Bolsa Família 
Program (PBF). In order to understand the paradoxical processes that the program 
fosters, since the monthly and fixed payment of the program can provide processes of 
individual and community emancipation, while conditionalities reinforce the gendered 
places that are imposed by patriarchal culture. Its main objective is to “investigate the 
lifestyles and processes of autonomy of women who benefit from Bolsa Família in 
relation to the permanence and disruption of gender roles in the community”. In the 
interviews it was evident that women feel freer in choosing where to direct money, but it 
is observed that the management of money from the program is spent mostly with their 
children and that in general this can be have a connection with the patriarchal culture so 
engendered in rural communities. Thus, it is concluded that more studies are needed to 
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investigate the particularities of rural women in money management and in processes 
that favor their autonomy and empowerment. 
 
Keywords: Rural woman; autonomy; empowerment; programa bolsa família 

Introdução 

Este plano de trabalho faz parte das atividades propostas no projeto de pesquisa 
intitulado “O Programa Bolsa Família no contexto dos assentamentos rurais de reforma 
agrária: autonomia, gestão do cotidiano e modo de vida de mulheres”, aprovada pelo 
Edital Universal 2016, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), que tem por objetivo geral investigar os processos de autonomia, 
gestão do cotidiano e modos de vida de mulheres moradoras de assentamentos de 
reforma agrária e beneficiárias do Programa Bolsa Família. Autonomia, termo que vem 
sido mais amplamente utilizado na academia nas últimas décadas e que visa investigar, 
de acordo com Fernandes e Mota (2014), como as pessoas se organizam e 
desenvolvem o seu cotidiano, como são definidos os objetivos de vida e como fazem 
para alcançá-los, bem como qual a capacidade de gerar e gerir renda. É necessário 
dizer que o campo escolhido foi a comunidade quilombola de Grossos, situada no 
município de Bom Jesus no estado do Rio Grande do Norte. Tal comunidade é campo 
de pesquisa e extensão do grupo de pesquisa “Modos de subjetividade, políticas 
públicas e contextos de vulnerabilidade” ao qual esta pesquisa está vinculada. Neste 
contexto, o Programa Bolsa Família (PBF) acaba se constituído como uma das mais 
importantes fontes de renda dos assentados e tem impactado especialmente a vida das 
mulheres que representam cerca de 93% dos beneficiários do programa e são as 
responsáveis por garantir o cumprimento das condicionalidades. Os estudos apontam 
que a centralidade das mulheres nos programas de transferência de renda pode 
produzir deslocamentos nas relações de gênero, nos contextos familiares e 
comunitários, além de impactar na participação política e operar mudanças nos sentidos 
produzidos pelo trabalho no meio rural (IPEA, 2017). Por outro lado, indicam que o 
recebimento dos programas sociais também pode significar uma responsabilidade a 
mais, além das atividades domésticas e do trabalho rural, já que a titularidade implica 
também no gerenciamento das condicionalidades, significando a manutenção do lugar 
social de cuidadora e responsável pela família (Gomes, 2011; IPEA, 2017; Lavinas, 
Cobo, & Veiga, 2012; Santos, 2014). Para análise desta questão é fundamental a 
inclusão do debate sobre gênero, na medida em que as bases de sustentação das 
desigualdades entre homens e mulheres e da dominância dos homens no processo 
produtivo no meio rural se sustenta não exclusivamente em uma matriz econômica, mas, 
em grande medida, nas referências ou modelos construídos no âmbito da cultura que 
definem hierarquias de gênero e, consequentemente, atributos e práticas socialmente 
válidos que distinguem homens e mulheres, frequentemente, permeados por relações 
de poder. Sob esse prisma, é importante considerar a autonomia de gênero a partir de 
conquistas nas dimensões material e social, no sentido de que as mulheres apresentam 
ganhos de autonomia na medida em que passam a ter acesso ou controle sobre essas 
dimensões no âmbito familiar, comunitário e social (Jejeebhoy, 2000; Sabarwal, 
Santhya&Jejeebhoy, 2014). Diante do entendimento do impacto das relações de 
autonomia e empoderamento sobre a vida das mulheres, os estudos também tem 
tensionado a reflexão sobre as políticas públicas que têm as mulheres como titulares 
dos benefícios e como isso afeta os processos de autonomia experienciados por elas. 
Deste modo, tem-se como objetivo investigar os modos de vida e os processos de 
autonomia das mulheres beneficiárias do Bolsa Família em relação as permanências e 
rupturas referentes aos papéis de gênero no âmbito da comunidade. 
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Metodologia 

 
As participantes são mulheres, residentes da comunidade de Grossos, situada no 
município de Bom Jesus/RN, beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) e que 
aceitaram colaborar com a pesquisa através da assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. O instrumento utilizado foi uma entrevista semiestruturada para 
avaliação de autonomia entre mulheres assentadas. A análise dos dados foi feita a partir 
das transcrições das entrevistas na íntegra e, para facilitar a organização e análise dos 
dados, será utilizada a categorização das matrizes de análise, articulando as diferentes 
dimensões de uma rede interpretativa que será problematizada à luz do referencial 
teórico adotado. 
 
Resultados e Discussões 

 
Ao todo foram 37 entrevistadas, beneficiárias do Programa Bolsa Famíllia, todas com 
mais de 18 anos de idade, moradoras da comunidade quilombola de Grossos, localizado 
no município de Bom Jesus/RN. Todas as entrevistadas assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. De acordo com dados recolhidos as participantes 
possuem idade bem variadas, 27% entre 18 a 29 anos, 41% entre 30 e 39 anos, 8% 40 
a 49 anos e entre 50 e 59 anos, 3. Com 34 (92%) das entrevistadas com renda familiar 
de até um salário mínimo, a maioria destas mulheres eram casadas (73%), 13% eram 
solteiras e 14% separadas e todas as entrevistadas tinham como principal fonte de 
sustento da família atividades agrárias. No que diz respeito a escolaridade uma 
entrevistada se declarou analfabeta, 18 tinham o ensino fundamental completo ou 
incompleto, 17 o ensino médio completo ou incompleto e uma estava cursando o ensino 
superior. Outro dado que chama atenção é o fato de que grande parte destas mulheres 
(86%) não estão estudando no momento. Geralmente as mulheres residem a muito 
tempo na comunidade, 17 (46%) moram desde que nasceram, 16 (43%) a mais de 5 
anos, tendo apenas 4 (11%) mulheres que moram na comunidade a menos de cinco 
anos. Do total das 37 entrevistadas 12 (32%) são beneficiárias do bolsa família a mais 
de 10 anos, 8 (22%) entrevistadas recebem o benefício entre cinco e dez anos, 17 (46%) 
recebe o benefício a menos de cinco anos. 20 (54%) afirmam serem as chefes de família 
e 17 (46%) afirmam que este papel é realizado por outra pessoa. Quando o assunto é 
o direcionamento/gestão que é dado ao dinheiro proveniente do bolsa família 20 
mulheres dizem que gastam com os filhos, 13 afirmaram que utilizam para a 
manutenção da casa, 6 disseram que compram também utensílios de uso pessoal, uma 
disse que separa também um pouco do dinheiro para colocar em uma poupança e uma 
afirma que compra remédios. Estes dados vão de acordo com o pensamento de 
Fernandes e Mota (2014), quando afirmam que as demandas dos filhos são os fatores 
determinantes para a utilização do dinheiro. Não podemos esquecer que quando as 
entrevistadas falam que utilizam dinheiro para a compra de alimentos também estão 
exercendo cuidado para com os(as) filhos(as). É necessário esclarecer que mesmo que 
as mulheres, em sua maioria, admitam gerir o dinheiro do proveniente do benefício do 
PBF, a decisão quanto ao seu uso parte de uma lógica que compactua com a cultura 
patriarcal e os lugares de gênero. Uma vez que coloca a mulher como única responsável 
pela casa e filhos, consolida o lugar da mulher como criadora e o benefício, apesar de 
criar certa autonomia, não proporciona o que Lugones (2014) elege como fundamental 
para a emancipação da mulher: criar um espaço para fomentar um pensamento crítico 
acerca da realidade destas mulheres mas, acima de tudo, a construção de uma narrativa 
que possa dar base para novas formas de existência e resistência. Na relação entre o 
bolsa família e a produção de autonomia foram percebidas questões no núcleo 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 348 

 

intrafamiliar, uma vez que 14 mulheres relataram que se sentem mais independentes 
dos maridos, 6 falaram sobre o fato de precisar menos das outras pessoas no cuidado 
com os filhos, 3 falaram que sentem menos necessidade de pedir ajuda para suas mães 
e 3 relataram o fato de “pedir menos”, no sentido de depender menos de doações de 
familiares ou não, na tentativa de conseguir algum item essencial. No tocante da 
liberdade e manejo da renda, 5 das entrevistadas afirmaram que, pela possibilidade do 
recurso maior e por ser uma renda fixa, é possível ter maior liberdade, já 7 entrevistadas 
falaram sobre a maior possibilidade de gestão do dinheiro depois do recebimento do 
benefício. Ainda 3 entrevistadas falaram sobre o maior acesso a bens de consumo, 
principalmente no que diz respeito à mobília da casa, 4 delas afirmaram que não 
sofreram nenhuma alteração em relação a gestão do dinheiro e uma das mulheres 
afirmou que se sente mais valorizada e reconhecida. Neste ponto é necessário ressaltar 
que esta sensação de liberdade na gestão do dinheiro advindo do benefício não está 
livre de certas amarras da cultura patriarcal e das relações de gênero que as perpassam. 
De acordo com Pires e Jardim (2014) a maior parte do dinheiro do bolsa família é gasto 
com a alimentação infantil, o que vai de acordo com os dados anteriormente mostrados 
e, portanto, podem dizer muito sobre o papel da mulher rural e quais os mecanismos 
que ajudam a determinar tais comportamentos. 
 
Conclusão 

 
Fica evidente a necessidade de implementações de melhora no Programa Bolsa 
Família, tanto no que diz respeito ao próprio valor – muitas vezes insuficiente até para 
a alimentação básica, quanto para pensar em estruturas que possibilitem um 
deslocamento maior nas relações de gênero impostas pelo patriarcado. Com a relação 
paradoxal que existe entre o fomento da autonomia e o cumprimento das 
condicionalidades existentes no PBF é possível pensar que seriam, de acordo com 
Paulilo (2013), a necessidade de estudar novas formas de pesquisar o impacto do 
trabalho doméstico - que em sua maioria é praticado por mulheres - na economia e na 
produção e reprodução da sociedade, principalmente se formos pensar no âmbito rural 
e suas particularidades e vulnerabilidades. A necessidade também de criações de 
estudos que possam facilitar o desenvolvimento de redes de apoio que ofertem projetos 
emancipatórios para as vidas destas mulheres, por meio de processos educacionais e 
formativos, básicos para produção de autonomia e empoderamento (BARBOSA & 
BÜHL, 2016). Também é latente a necessidade de maiores investigações no que diz 
respeito a sazonalidade da produção agrícola e suas relações com o processo que 
envolvem a autonomia das mulheres. Sendo assim, são necessários maiores 
investimentos estatais e acadêmicos voltados para pesquisas e, principalmente, ações 
que possibilitem um deslocamento real no modo de vida destas mulheres. 
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TÍTULO: Metáforas no contexto na retórica neopentecostal: a persuasão em torno das 

práticas financeiras em perspectiva longitudinal (2007-2017) 

Resumo 

Segundo Hunt (2000), as igrejas neopentecostais têm grande capacidade de adaptação 
sociocultural. Pensando nisso, o objetivo deste projeto é investigar se a transformação 
do contexto sociopolítico nacional influencia na produção textual-interativa dos sermões 
neopentecostais e, consequentemente, nas estratégias argumentativas neles utilizadas. 
Considerando que a metáfora funciona como estratégia argumentativa na retórica 
neopentecostal (MARTINS, 2011; 2015), utilizamos como categoria de análise: a noção 
de metáfora conceitual (LAKOFF &amp; JOHNSON, 1980); e a ideia de contexto 
cunhada por Hanks (1999). Para alcançar os resultados, analisamos a relação entre a 
conceituação metafórica em torno da categoria INVESTIMENTO e o contexto 
sociopolítico em dois cultos. Um deles, gravado em 2007 e outro em 2017. Os resultados 
mostram que em 2007 o locutor conceituou metaforicamente a categoria 
INVESTIMENTO em termos de ÚNICO PERCURSO A SEGUIR, pois ele esperava que 
a preocupação do auditório fosse a de possuir acesso ao consumo de bens primários, 
pelo menos. Já em 2017, o locutor conceituou INVESTIMENTO em termos de UM 
PERCURSO POSSÍVEL A SEGUIR, pois ele esperava que a preocupação do auditório 
fosse apenas manter as suas propriedades. Em suma, este estudo conclui que, na 
retórica neopentecostal, a incorporação do contexto sociopolítico ao discurso produz 
efeitos na construção de estratégias argumentativas para persuadir o público a aderir 
às suas práticas financeiras. 
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TITLE: Metaphors in the context of neopentecostal rhetoric: persuasion around financial 

practices in longitudinal perspective (2007-2017) 

Abstract 

According to Hunt (2000), Neo-Pentecostal churches have a great capacity for 
sociocultural adaptation. Thinking about that, the purpose of this project is to investigate 
whether the transformation of the national sociopolitical context influences the textual-
interactive production of Neo-Pentecostal sermons and, consequently, the 
argumentative strategies used in them. Considering metaphor works as an argument 
strategy in Neo-Pentecostal rhetoric (MARTINS, 2011;2015), we use as categories of 
analysis: the notion of conceptual metaphor (LAKOFF&JOHNSON, 1980); and the idea 
of context coined by Hanks (1999).To achieve the outcomes, we analyzed the 
relationship between the metaphorical conceptualization of the category INVESTIMENT 
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and the sociopolitical context in two cults. One of them was recorded in 2007 and other 
in 2017. The results show that in 2007 the speaker conceptualized INVESTIMENT in 
terms of THE ONLY PATH TO FOLLOW, because the speaker expects that the 
auditorium's concern should be to have access to the consumption of primary goods at 
least. Already in 2017, the speaker conceptualized INVESTIMENT in terms of A 
POSSIBLE PATH TO FALLOW, because the speaker expects that the auditorium's 
concern should be to maintain their proprieties. In short, this study conclude that, in the 
Neo-Pentecostal rhetoric, the incorporation of social-political context into discourse 
produces effects in the argumentative strategies to persuade the audience to adhere to 
financial practic 
 
Keywords: Neo-Pentecostalism, metaphor, context. 

Introdução 

A ligação entre linguagem e cognição é uma questão que levanta debates desde a 
Grécia Antiga com Aristóteles e chega até hoje, com teorias da Linguagem que 
adicionam a essa relação um novo membro: as experiências socioculturais.Dentre as 
várias linhas de pesquisa no âmbito da Linguística que pensam essa relação, a que 
esse trabalho se insere, a saber, a abordagem sociocognitiva da Linguística Textual, 
parte do princípio de que as práticas sociais humanas são altamente responsáveis pela 
“modulação da experiência linguístico-cognitiva” (MORATO, 2010, p.99 apud MARTINS, 
2015 p. 73).  
Diante disso, partimos do pressuposto de que a linguagem não é apenas parte 
constitutiva do pensamento, como também é construída pelos sujeitos em suas 
experiências. Estas que não são apenas sensório-motoras, mas também historicamente 
situadas a um grupo e a um contexto social específicos. Dessa forma, torna-se possível 
dizer que a nossa cognição é construída sócio historicamente e que, portanto, há pouco 
de pré-determinado e de individual nela.  
Já que a construção da cognição se dá também pela língua, ela cumpre esse papel por 
meio de textos, visto que é a partir deles que interagimos e, assim, compartilhamos e 
adquirimos conhecimento. A noção de texto que iremos seguir neste trabalho 
o  compreende como “evento comunicativo no qual convergem ações cognitivas, 
discursivas e sociais” (BEAUGRANDE, 1997, p. 96). Portanto, o texto constitui-se como 
locus de construção do conhecimento, de forma que é através dele que, 
sociocognitivamente situados, construímos e compartilhamos nossas versões sobre o 
mundo. 
A partir disso, sendo o texto um evento comunicativo, Sandig (2009) afirma ser a função 
comunicativa o traço mais prototípico da categoria texto, visto que é essa característica 
que define a razão de ele existir. Para atingir esse fim, a produção textual deve envolver 
sujeitos cognoscentes que, quando em atividade mutuamente constitutiva na produção 
de sentidos, são dotados de um telos, isto é, de um projeto de dizer (GERALDI, 1991 
apud BENTES, REZENDE, 2014). A produção e o processamento textual são, portanto, 
estratégicos. As estratégias de processamento textual implicam a mobilização online de 
diversos sistemas de conhecimento (KOCH, 2005).É isso que faz com que o sujeito, 
mesmo inconscientemente, pense estratégias no texto, de acordo com seus objetivos. 
Com base nisso, considerando os cultos neopentecostais como atividades sociais nas 
quais emergem textos, as estratégias argumentativas utilizadas em sua retórica, desde 
a década de 1990, no Brasil, eles têm sido bastante eficazes em cumprir sua finalidade 
comunicativa, a qual corresponde à manutenção dos já adeptos ao discurso 
neopentecostal e à adesão de novos a ela (MARTINS, 2011). 
É pensando nisso que neste projeto iremos observar o papel das metáforas na retórica 
neopentecostal, mais especificamente em cultos transcritos de uma das igrejas de maior 
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relevância no cenário neopentecostal brasileiro: a Igreja Universal do Reino de Deus. A 
investigação no período entre os anos de 2007 a 2017, pois, levando em conta a grande 
capacidade de adaptação sociocultural das igrejas neopentecostais (HUNT, 2000), a 
nossa hipótese, já aventada em Martins (2015), é a de que o desenvolvimento do 
contexto sociopolítico nacional influencia a produção textual-interativa geral dos 
sermões neopentecostais, bem como as estratégias argumentativas neles utilizadas. 
Para que essa investigação seja possível, além dos aportes teóricos já citados, iremos 
nos valer da noção de contexto postulada por Hanks (1999), como forma de 
compreender as prováveis influências das mudanças ocorridas no cenário sociopolítico 
brasileiro (2007-2017) sobre os textos produzidos nos cultos. Além disso, iremos nos 
utilizar da noção de metáfora conceptual cunhada por Lakoff & Johnson [1980] e, a partir 
disso, do papel pedagógico da metáfora em ambientes argumentativos de Amossy 
(2000), para analisarmos como se dá a relação entre metáfora e contexto. 
 
Metodologia 

 
Para a realização da pesquisa, foi necessária a construção do corpus de análise, o qual 
é composto por dois cultos televisionados da IURD. A escolha por essa igreja se deu 
por ela ser a primeira denominação neopentecostal brasileira (1977), e pelo fato de, se 
comparada a outras denominações evangélicas, ela é uma das que comporta maior 
número de fiéis, de templos e de veículos midiáticos, de forma a revelar grande 
expressividade no cenário religioso nacional (MARTINS, 2011).  
Definida a igreja, foram selecionados dois cultos televisivos para a análise, um deles 
gravado no ano de 2007 e outro em 2017. A diferença entre os anos foi escolhida devido 
a esse ser um período de fortes transformações, principalmente no cenário sociopolítico 
brasileiro, cujos efeitos reorganizaram, nesse período, a economia e os hábitos de 
consumo da população brasileira de modo geral. Dessa forma, levando em conta que 
se trata de uma análise comparativa, esse intervalo de tempo proporcionaria um 
resultado mais visível das prováveis diferenças nas estratégias utilizadas no discurso 
de cada um dos cultos.  
Selecionados os cultos, foi realizada a transcrição e, a partir disso, a seleção de trechos 
em que fosse possível observar metáforas ligadas ao conceito de INVESTIMENTO, 
ideia central para a Teologia da Prosperidade difundida nos cultos neopentecostais. Por 
se tratar de uma pesquisa de natureza qualitativa, os trechos selecionados foram 
analisados, como forma de investigar como foi construída pelo interlocutor a relação 
entre metáfora e o contexto, os quais se configuram como nossas categorias de análise.  
Como noção de contexto, nos valemos da cunhada por Hanks (1999), a qual ignora as 
abordagens que são apenas individualistas e pensam apenas no contexto efêmero, 
assim como as globalistas, que pensam apenas no nível macro. A noção de contexto 
de Hanks (1999) propõe duas dimensões inseparáveis: a emergência e a incorporação. 
A emergência, diz respeito ao curso da interação em que o contexto se organiza nos 
níveis da situação, cenário e campo semiótico; e a incorporação, refere-se aos traços 
de cada um dos níveis que vão sendo incorporados para a formação e, assim, a 
construção de um novo contexto.  
Em relação ao culto, ele não se reduz ao nível da situação em que é considerada apenas 
a presença mútua de interlocutores (HANKS, 1999), mas sim a um nível mais 
estruturado de contexto, o cenário. Isso quer dizer que olharemos para o culto pensando 
o contexto como um evento comunicativo em que há camadas na situação, como os 
atos socialmente identificáveis, as expectativas, a compreensão mútua entre as partes, 
e um sistema de relevância (HANKS, 1999). Cenário que, quando a ele é atribuído 
significado na forma de signos, é instaurado um nível mais estruturado ainda, o campo 
semiótico.  Assim, ao entender o contexto em termos de campo semiótico, entende-se 
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que o orador do culto é capaz de não só perceber a presença de seu interlocutor, como 
também, criar expectativas sobre ele para, estabelecer sistemas de relevância e, a partir 
disso, produzir seu discurso.  
O campo semiótico, assim como todos os outros níveis de contexto, não existe em um 
vazio social, por isso, Hanks (1999) traz a noção de campo social como o espaço 
delimitado de posições e de tomadas de posição por meio das quais valores circulam. 
Diante disso, em relação ao “campo social religioso” em que o culto está inserido, ele 
prevê certas posturas em relação ao próprio culto, pois é composto pela figura do pastor, 
o qual detém o poder unilateral de fala, e o auditório, composto por fiéis, aos quais não 
é cedido o turno de fala, o que faz com que contribuam com a interação apenas de forma 
indireta. Em relação especificamente ao neopentecostalismo, esse campo social 
religioso se configura como um campo em que valores econômicos, como a noção de 
consumo, investimento e retorno são incorporados aos valores religiosos, o que aparece 
em seu discurso.  
As expectativas que implicam na projeção de seu interlocutor são ancoradas na 
percepção que o locutor tem do groundedness (HANKS, 1999), isto é, do assentamento 
do cenário em quadros maiores, os quais correspondem ao macro nível do contexto, 
isto é, ao cenário sócio-histórico em que o locutor pensa que o interlocutor está inserido. 
Diante disso, ao discurso que emerge na interação entre locutor e interlocutor, é 
incorporada a projeção que o locutor faz sobre seu interlocutor. A partir disso, mesmo 
que inconscientemente, o orador irá enquadrar o seu discurso e estabelecer o sistema 
de relevância, de forma a determinar quais as estratégias formais que serão ou não 
utilizadas e como elas serão utilizadas para a argumentação e, por conseguinte, quais 
serão mais eficazes. Dentre as estratégias formais utilizadas nesses cultos, destacam-
se as metáforas, as quais emergem no campo simbólico (HANKS, 1999) do cenário e, 
no contexto da retórica neopentecostal, possuem grande poder argumentativo.  
Estamos partindo da noção de metáfora, não como ferramenta de adorno para textos, 
principalmente de cunho literário, mas como um processo cognitivo que permite a 
transferência de planos concretos da nossa experiência para que possamos atribuir 
sentido e, assim, compreender as coisas pertencentes aos planos abstratos (LAKOFF 
& JOHNSON, 2002 [1980]). 
A metáfora também funciona como um elemento fundamental na organização, à medida 
que “associa universos de discurso nunca antes associados, colhendo-os numa nova 
síntese, que exprime revelação cognitiva e catarse emocional” (LOPES, 1986, p.100). 
Além disso, Amossy (2000, p.158 apud MARTINS, 2011) afiança que, na argumentação, 
a metáfora possui um “potencial pedagógico tanto quanto persuasivo”. Diante disso, a 
escolha pela análise das metáforas no campo simbólico, se dá devido ao fato de esse 
ser um poderoso recurso argumentativo e persuasivo comumente utilizado na retórica 
neopentecostal, à medida que é capaz de interpretar valores neoliberais do cotidiano à 
luz de metáforas bíblicas. 
 
Resultados e Discussões 

 

A partir disso, partindo para o culto de 2007 da IURD, o primeiro quadro maior em 
relação ao cenário que se pode perceber diz respeito ao campo demonstrativo, que 
Hanks (1999) define como o aqui-agora-eu. O aqui, seria o culto gravado em umas das 
igrejas da IURD e que será transmitido na televisão; o agora, seria o ano de 2007; e o 
eu, seria de um lado o pastor Edir Macedo, também líder da referida Igreja, e do outro 
um auditório composto por pessoas já adeptas à igreja e outras que podem estar 
assistindo ao seu primeiro culto. 
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Diante disso, para fazer a projeção do seu auditório, às expectativas do orador foi 
incorporado o groundedness (HANKS, 1999) do agora como um momento em que 
políticas públicas de combate à miséria, como o Fome Zero e o Bolsa Família ainda 
estão sendo implementadas pelo governo Lula, em seu primeiro mandato, e que não 
surtiram ainda o efeito esperado. Ao pensar no agora, o orador projeta seu auditório 
como composto por pessoas que ainda estão em situação de miséria ou que estão 
saindo dela. 

Essa projeção do auditório pode ser percebida em vários momentos do culto, dentre 
eles, um que fica mais evidente é quando o orador, ao discorrer sobre a Teologia da 
Prosperidade, isto é, a crença de que todos que são filhos e filhas de Deus e, portanto 
herdeiros que possuem direito a uma vida próspera, fala sobre a vontade de Deus para 
seus filhos. Podemos observar isso no Trecho 1 em anexo. 

Neste trecho, pode ser observado que o orador constrói a prosperidade como “possuir 
abundância em relação ao que comer”, isto é, entendemos a prosperidade sob a 
metáfora PROSPERIDADE É TER MUITA COMIDA. Diante disso, essa construção 
metafórica que emerge no campo simbólico do cenário atua como um índice para indicar 
a projeção de auditório realizada pelo orador, como pessoas para as quais ter comida 
na mesa é sinal de prosperidade. 

A partir da identificação de para quem se está falando, o discurso construído pelo orador 
é marcado pela emergência tanto no campo semiótico, como simbólico e demonstrativo, 
de ações as quais são incorporadas essa projeção do auditório, com base em um 
quadro maior, como constituído por pessoas de baixo poder aquisitivo, para as quais ter 
alimentos para comer é algo próspero, isto é, trata-se aqui da abundância de recursos 
primários. 

Levando em conta que os enunciados, em suas dimensões simbólica e indicial, tanto 
refletem como transformam o contexto (HANKS, 1999), restringindo-nos às metáforas, 
para chegar à conceptualização de INVESTIMENTO, é necessário que olhemos não só 
para a metáfora de INVESTIMENTO em si, como também para as outras metáforas que 
estão incorporadas a ela e que tornam possível sua emersão e, sobretudo, o efeito de 
sentido por ela gerado. 

Diante disso, como podemos ver no Trecho 2 em anexo, o orador, tendo já projetado o 
seu auditório, começa o culto pelo provérbio “do limão a gente deve fazer uma limonada” 
seguido de algumas metáforas que o complementam e o explicam. Esse provérbio é 
seguido de uma construção metafórica em que a situação financeira precária (conceito 
abstrato) é entendida em termos do lugar chamado de “fundo do poço” (conceito 
concreto); e a fé (conceito abstrato) é entendida em termos de “grito” (conceito 
concreto). Com a utilização dessa metáfora, o orador dirige-se ao auditório que ele 
projeta ser majoritariamente formado por pessoas pobres, para dizer que quanto mais 
a situação financeira delas estiver precária, maior será a sua fé, e, assim, maior será a 
chance de Deus atendê-lo. 

Como fica registrado no Trecho 3 em anexo, o orador começa a discorrer sobre os 
problemas responsáveis por deixar aquelas pessoas “no fundo do poço”, citando várias 
situações que ele infere que talvez sejam enfrentadas por elas. Neste trecho, o orador 
utiliza várias palavras que pertencem ao campo semântico do domínio-fonte a partir do 
qual será realizada a metáfora do fundo do poço, como “sufoco”, “lutas”, “filho doente”, 
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“ficar com fome”, “ficar desalojado”, “morando na rua”, “desgraças” e “mazelas”. Esses 
traços metafóricos que emergem no discurso, além serem utilizados pelo orador para 
gerar a identificação do auditório com essas situações, também são colocados para que 
essas pessoas, as quais se imagina estarem desacreditadas em relação à fé, 
compreendam que todas as “mazelas” e “desgraças” pelas quais elas estão passando, 
não são culpa de Deus, mas sim do Diabo. Dessa forma, aqui é introduzida a crença na 
Batalha Espiritual. 

Depois de elucidar o auditório sobre a raiz de seus problemas, conforme apresentamos 
no Trecho 4 em anexo, o orador mostra a solução a partir da crença no Segundo 
Batismo. Nesse trecho, podemos perceber que o investimento é entendido em termos 
de um caminho a se seguir em busca do Segundo Batismo, para se chegar à 
prosperidade. Caminho esse para o qual, devido ao fenômeno de hiperindividualização 
da fé proposto pelo neopentecostalismo, seguir ou não depende apenas de uma escolha 
individual, de modo que é de responsabilidade do individuo estar perto de Deus ou perto 
do Diabo. 

Após mostrar o motivo do problema e o caminho para a solução, o orador preocupa-se 
em qualificar o que o fiel irá encontrar do outro lado do caminho, como está registrado 
no Trecho 5 em anexo. Nessa passagem, orador busca elucidar o fiel quanto à 
importância de buscar investir na sua relação com o sagrado, a fim de ocupar um lugar 
privilegiado na hierarquia em que o lugar mais baixo é o fundo do poço (próximo ao 
Diabo) e o lugar mais alto é perto de Deus, onde se irá obter a prosperidade garantida 
ao verdadeiro cristão. Dessa forma, aqui é descrito o relacionamento com Deus como o 
retorno que se ganhará com o investimento. Retorno esse que só é alcançado através 
da fé, a qual é metaforizada nesse trecho em termos de ponte entre a pessoa e Deus. 
Diante disso, a fé pode ser traduzida como um recurso para o investimento, isto é, são 
as práticas dizimistas que se investe para se chegar a um relacionamento com Deus. 

O orador dá seguimento ao culto introduzindo a metáfora do projeto, como podemos ver 
no Trecho 6 em anexo ao relatório. Nessa passagem, fica perceptível que o orador 
entende a análise individual para tomada de decisão em relação a alcançar o Segundo 
Batismo em termos de um projeto arquitetônico, de modo que o que ele chama de 
“colocar em prática” pode ser entendido como o investimento (práticas dizimistas) e os 
“grandes edifícios” o resultado alcançado que, segundo a Teologia da Prosperidade, 

seria a prosperidade individual. 

Diante disso, essa construção metafórica atua como uma estratégia argumentativa, 
pois, permite ao auditório pensar no investimento como algo seguro, isto é, que vale a 
pena investir, pois, como em um grande projeto arquitetônico, a garantia de retorno é 
certa. O que ele garante utilizando como exemplo o próprio luxuoso local onde está 
ocorrendo o culto, já que se trata de uma obra grandiosa. 

A partir disso, pode-se perceber que temos um orador que, pensando em um contexto 
macro da sociedade atual, projeta seu auditório como constituído por pessoas, em sua 
maioria, pertencentes às classes sociais mais baixas e que estão desacreditadas devido 
aos problemas relacionados à fome e a miséria pelos quais estão passando. E, partir 
disso, configura em seu discurso o que é relevante ou não para se falar. 

Considerando que através da intencionalidade os signos projetam seus objetos e 
consequentemente alteram contextos (HANKS, 1999), o orador, no contexto retórico do 
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culto, visa persuadir seu auditório a aderir ao discurso neopentecostal baseado no 
princípio da Teologia da Prosperidade, para o qual o investimento é peça central. 

Depois, o orador, a partir da representação cognitiva de estereótipos associados à 
classe social (Hamilton, 1981; et al apud Koch, 2008) do auditório, infere sobre as 
dificuldades que esse grupo deve passar e emerge em seu discurso uma série de 
índices metafóricos. Isso para deixar claro que todas aquelas situações negativas 
ocorrem devido a uma vida longe de Deus e, portanto, perto do Diabo, e que para mudar 
esse quadro, basta tomar uma decisão para seguir um caminho específico. 

Em seguida, o orador esclarece sobre qual seria o retorno desse investimento (seguir o 
caminho apontado), que seria um relacionamento com Deus, isto é, uma vida próspera 
ao lado dele, e dá garantias sobre esse investimento, utilizando como exemplo a própria 
experiência pessoal que teve como resultado o grandioso templo em que está ocorrendo 

o culto. 

Podemos enxergar nesse culto que o efeito de sentido gerado por cada metáfora que 
emerge no discurso do orador depende do efeito de sentido gerado no contexto pela 
metáfora anterior a ela, de modo que há a incorporação de uma metáfora a outra. Dessa 
forma, concordamos com Hanks (1999) quando ele afirma que, no cenário fenomênico, 
os enunciados tanto refletem como transformam o contexto, isto é, o contexto tanto 
constrói como é construído. 

Assim, é devido à incorporação de outras metáforas que, nesse culto, é construído o 
conceito metafórico de INVESTIMENTO como ÚNICO PERCURSO A SE SEGUIR, isto 
é, o investimento aqui é apresentado para o auditório como um caminho para se chegar 
a tão necessitada prosperidade. 

Doravante, em relação ao culto de 2017 da IURD, o cenário, relativo ao campo 
demonstrativo (Hanks, 1999), o aqui corresponde ao Templo de Salomão, que é a sede 
da IURD e um símbolo de poder devido a se configurar como uma notável obra de 
arquitetura. Já em relação ao agora não ser mais o ano de 2007 e sim o de 2017, isso 
implica várias mudanças ocorridas no contexto macro referente aos campos político, 
econômico e, consequentemente, social. As alterações sofridas dentro desses campos 
sociais, podem não alterar as bases do discurso do campo religioso em análise, mas 
alteram os sujeitos participantes dessa forma de interação que é o evento comunicativo 
“culto”. 

Diante disso, podemos compreender que a alteração em um dos aspectos do campo 
demonstrativos, a saber, o agora, consequentemente, implica alterações no aspecto eu. 
Isso, porque, por mais que ainda seja um pastor disposto a falar e um auditório disposto 
a ouvir, os sujeitos que compõem esse auditório não são mais os mesmos, pois a 
organização social, isto é, o contexto macro (HANKS, 1999) ao qual estão incorporados, 
após 10 anos não é a mesmo. 

Após 2008, com a resistência do Brasil à crise econômica internacional, nosso país 
passa a crescer economicamente muito rápido até chegar a ser considerado no sistema 
internacional como “emergente”, devido ao seu pico de crescimento econômico (7,5%) 
em 2010. Tamanho feito só foi possível devido ao amplo incentivo ao consumo interno. 
Isso foi promovido através da redução de impostos, o que permitiu a inclusão financeira 
e, assim, que muitos grupos de baixa renda usufruissem, pela primeira vez, de ofertas 
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de cartões de crédito, as quais permitiram a eles comprar, em várias parcelas, produtos 
antes inimagináveis de se possuir, como aparelhos eletrônicos (NERI, 2010 apud 
PINHEIRO-MACHADO, SCALCO, 2018). 

Vale salientar que a ascensão econômica da classe C, ou também chamadas, “novas 
classes médias” também foi resultado das políticas públicas criadas para combater a 
miséria no país. Elas foram responsáveis por ajudar milhares de pessoas a saírem da 
margem da pobreza e adquirirem um novo status social em relação aos padrões de 
consumo. Ocorre que, com um novo status social, os sujeitos passam a ter novos 
princípios de visão, modos de ser, de se comportar e de enxergar o mundo de acordo 
com a posição que ele ocupa no espaço social, os quais Bourdieu (1996) dá o nome de 
habitus. 

Entendendo o contexto macro, isto é, o groundedness (HANKS, 1999) do agora é que 
o orador incorpora esse contexto a sua expectativa de “para quem” ele fala, o que 
permite que ele faça projeções acerca do status social e, assim, do habitus dos sujeitos 
que compõem o auditório que o escuta. Ao julgar, de acordo com suas experiências 
prévias, a situação socioeconômica daqueles que o escutam, o pastor dá relevância a 
esse elemento do cenário e transforma-o em campo de operações para o campo 
semiótico (HANKS, 1999), incorporação essa que aparece, principalmente, no campo 
simbólico (HANKS, 1999), referente ao seu discurso. 

Diante disso, tendo feito a projeção do auditório, o orador dirige-se aos sujeitos que lá 
estão destacando a relevância, que deve ter para eles, o investimento. Como podemos 
observar no Trecho 7 da transcrição do culto que está em anexo. O primeiro ponto que 
é interessante observarmos nessa passagem é a forma como, realizando projeção do 
pathos (MEYER, 2007), o orador descreve o espaço social que ele imagina ocuparem 
as pessoas que estão lá fazendo parte de seu auditório. Ele faz isso incorporando à sua 
fala palavras como "título" e "honra", capital simbólico que se refere a elementos de 
distinção social e que, dessa forma, delimita o tipo de estrato social ao qual pertence 
seu interlocutor para quem ele se dirige, como sendo a classe média. 

Ainda no mesmo trecho, continuando a projeção de pathos, o orador afirma que "o 
mundo", isto é, a sociedade, pode colocar essa pessoa em uma posição de 
superioridade em relação às outras cuja situação financeira é precária. Neste momento, 
emerge em seu discurso a metáfora "pináculo do templo", a qual auxilia a reforçar a 
imagem de superioridade em torno da projeção que o locutor está fazendo. Isso 
acontece, porque o orador utiliza um elemento concreto da experiência que seria o ponto 
mais alto do templo, para que seja mais fácil de compreender um elemento abstrato da 
experiência que é a organização social e suas posições de prestígio e, assim, a 

proximidade de Deus e da prosperidade. 

Após incorporar ao campo semiótico o contexto macro em que está inserido o 
interlocutor, o orador desqualifica a prosperidade dos sujeitos que compõem o auditório, 
ao dizer que essa riqueza não tem valor para o campo social religioso se não estiver no 
altar. Altar, que pode ser compreendida como uma metonímia, já que se refere ao local 
onde se encontra o sagrado e, principalmente, onde se é depositado o sacrifício, o qual, 
na retórica pentecostal, configura-se como o dízimo. 

A partir dessa passagem, é possível perceber que o tópico “investimento” emerge no 
campo semiótico, configurado no campo simbólico, na forma da metonímia "altar" que, 
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por sua vez, tem o discurso econômico incorporado a ela. Assim, é possível perceber 
uma prática típica do campo social em que estão inseridos os cultos das igrejas 
neopentecostais, que é a de incorporar ao seu discurso elementos do “campo social 
econômico”. 

Além disso, é importante salientar que nesse trecho o orador destaca a importância de 
se fazer um investimento, ao realizar a distinção que existe em relação à valoração da 
riqueza e, por conseguinte, da prosperidade, entre os campos religioso e da sociedade 
em geral. É por meio dessa estratégia que o orador destaca a importância e, assim, 
permite que as pessoas enxerguem o quanto é necessário investir na sua relação com 
Deus. 

A partir disso, podemos notar uma diferença entre os dois cultos analisados, não em 
relação à noção de investimento, já que a lógica econômica de investimento permanece 
intacta, mas em relação à relevância que essa prática possui para o auditório. Isso, 
porque, se no macro contexto em que estavam inseridos os sujeitos do auditório no ano 
de 2007, investir na relação com Deus era algo extremamente necessário, agora, é 
apenas uma opção, devido ao novo quadro socioeconômico que se instaurou no país. 
Em outras palavras, se para o auditório de 2007 o que estava em jogo era ter comida 
na mesa e ter algum patrimônio, agora é apenas proteger o patrimônio possuído e, 
assim, preservar a vida próspera que já existe. 

Partindo para a próxima passagem do culto selecionada, a qual está anexada como 
Trecho 8, ela discursa sobre a questão do investimento, a qual emerge em todo o culto 
incorporada à projeção de auditório realizada pelo pastor. Nesse trecho, é possível 
observarmos que a noção de investimento é entendida em termos de sacrifício, o que é 
realizado por meio de vários traços que emergem do discurso do orador ancorados 
nessa ideia. Isso é o que podemos identificar nas palavras e expressões que indicam 
traços que definem a categoria SACRIFÍCIO e que são utilizados para categorizar 
INVESTIMENTO. São elas: “entrego minha vida”, aqui a categoria “vida” é entendida 
em termos de produto ou moeda de troca; “negar toda a minha carne”, a categoria 
“carne” pode ser compreendida em termos de vontades que são bancadas pelo dinheiro, 
fazendo com que o sacrifício seja justamente privar-se dessas vontades para que o 
dinheiro seja direcionado unicamente para o INVESTIMENTO que representa o dízimo; 
“gemer”, ação que está associada à categoria de dor e, assim, é responsável por 
acentuar o caráter do sacrifício; “virei as costas” e “morri para o mundo”, expressões 
que, assim como a “negar toda a minha carne”, remete à privação do consumo em nome 
do unidirecionamento de recursos para o investimento. 

A partir disso, definindo o investimento como um sacrifício para essas pessoas que 
estão o escutando, logo em seguida, no momento final da passagem, ele discursa sobre 
o resultado que se terá após todo esse doloroso processo de investimento. É nesse 
momento que é incorporado ao seu discurso uma das bases desse “campo social 
religioso”, que é a crença no Segundo Batismo, isto é, de que a vida do sujeito irá ser 

transformada após a conversão e, assim, iria ter o retorno do investimento. 

Dessa forma, o que percebemos através desse trecho é que diferente da noção de 
investimento no culto de 2007 que é entendido em termos de o único caminho a seguir, 
neste, INVESTIMENTO É UM PERCURSO POSSÍVEL A SE SEGUIR, o qual envolve 
sacrifício. Tal diferença pode ser explicada pelo próprio contexto macro em que os 
sujeitos que compõem o auditório estão inseridos, uma vez que, se para o público de 
2007 o investimento como forma de se alcançar o Segundo Batismo era o único recurso 
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que tinham para chegar a uma vida próspera, para o público de 2017, ele é apenas uma 
opção para garantir a vida próspera que já possuem. Assim, a relevância que tem a 
lógica do investimento para estas pessoas não é algo extremamente necessário, como 
era para aquelas. 

Diante disso, como está registrado no Trecho 9 em anexo, o orador a partir da sua 
projeção, espera que o auditório, devido ao contexto macro em que estão inseridos, 
tenha maior dificuldade para atribuir relevância e, assim, aderir às práticas dizimistas 
que englobam o investimento. Nesse trecho, podemos observar que o orador realiza 
uma comparação no culto entre as pessoas de baixo poder aquisitivo, aquelas às quais 
ele se refere como “pessoas mais pobres”, e as pessoas de alto poder aquisitivo, as 
quais ele nomeia de pessoas “sábias e entendidas”. O locutor realiza essa comparação 
como forma de demonstrar para as pessoas que lá estão, as quais pertencem ao 
segundo grupo, que as pessoas com menos poder aquisitivo têm mais chances de 
alcançar o Segundo Batismo, porque elas se doam mais, pois, segundo ele, como elas 
têm poucos recursos financeiros, não têm medo de arriscar. 

Ao fazer isso o narrador parte para explicação para a razão de o grupo formado por 
pessoas que detém de alto poder aquisitivo, e aponta para o fato de essas pessoas 
serem sábias e entendidas (traços que a própria referenciação nos permite saber), isto 
é, possuírem um tipo de capital simbólico (BOURDIEU, 1996) prestigiado que não é 
destinado às pessoas pertencentes à classe mais baixa. Devido a isso é que, segundo 
a ele, essas pessoas seriam questionadoras dos procedimentos e de toda a lógica de 
consumo incorporado aos preceitos religiosos desse campo social. Como a dúvida se 
define como um impedimento em relação à ação, logo o locutor em seu discurso profere 
que a entidade divina condena a existência dela e, com isso, mais uma vez, argumenta 

a favor da ação de investir. 

 
Conclusão 

 

A partir deste trabalho, pudemos verificar a hipótese formulada por Martins (2015) de 
que o contexto sociopolítico nacional poderia influenciar na produção textual dos 
sermões neopentecostais durante os cultos televisionados. E, então, concluir que tal 
premissa é verdadeira. Isso, porque, escolhendo como recorte de análise as metáforas 
ligadas ao conceito de investimento que emergem do discurso dos oradores durante o 
culto, foi possível perceber que as incorporações do contexto sociopolítico às metáforas 

geram conceptualizações metafóricas diferentes. 

Observamos em nossos resultados que, no culto gravado em 2007, as metáforas em 
torno do conceito investimento emergem no contexto uma incorporada à outra até 
chegar a conceptualização de INVESTIMENTO em termos de ÚNICO PERCURSO A 
SE SEGUIR. Diferente do culto referente a 2017, em que a conceptualização 
compreende INVESTIMENTO em termos de UM PERCURSO POSSÍVEL A SE 
SEGUIR. 

Tal diferença entre a conceptualização metafórica nos dois cultos ocorre porque, sendo 
a metáfora uma das estratégias argumentativas empregadas na retórica 
neopentecostal, como já apontou Martins em seus trabalhos (2011; 2015), o locutor 
precisa atualizar a sua configuração de acordo com as disposições do público-alvo. 
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Como o cenário sociopolítico brasileiro sofreu fortes transformações entre os anos de 
2007 e 2017, a economia e os hábitos de consumo da população brasileira de modo 
geral também foram reorganizados como consequência. 

Observamos, então, que, em uma análise longitudinal do contexto, a incorporação de 
disposições financeiras ao campo social religioso, ao qual pertence à retórica 
neopentecostal, permaneceu intacta. No entanto, as estratégias argumentativas 
utilizadas para convencer o auditório da relevância de se aderir ao investimento, sofrem 
alteração de acordo com a projeção que o locutor faz de seu auditório. 

A partir disso, concluirmos que ao mudar o contexto sócio-político e econômico do país, 
muda-se o habitus (BORDIEU, 1996) dos sujeitos que compõem o auditório e, por 
conseguinte, mudam-se as estratégias argumentativas utilizadas na retórica 
neopentecostal a fim de persuadir o auditório, de acordo com a relevância que o locutor 
espera que seu público deva atribuir em relação ao “investimento”. Assim, podemos 
concluir que, no âmbito da retórica neopentecostal, a incorporação do contexto à 
emergência das metáforas, produz o efeito de alterar a conceptualização por elas 
realizadas, com o fim de persuadir o auditório a aderir às práticas financeiras. 
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Anexos 

 

 

Trecho 1: Primeiro trecho selecionado do culto da IURD de 2007 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 362 

 

 

 

Trecho 2: Segundo trecho selecionado do culto da IURD de 2007 
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Trecho 3: Terceiro trecho selecionado do culto da IURD de 2007 
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Trecho 4: Quarto trecho selecionado do culto da IURD de 2007 
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Trecho 5: Quinto trecho selecionado do culto da IURD de 2007 
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Trecho 6: Sexto trecho selecionado do culto da IURD de 2007 

 

 

Trecho 7: Primeiro trecho selecionado do culto da IURD de 2017 
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Trecho 8: Segundo trecho selecionado do culto da IURD de 2017 
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Trecho 9: Terceiro trecho selecionado do culto da IURD de 2017 
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TÍTULO: Dialogismo e crítica queer em diálogo: uma análise de “Let the dead bury their 

dead” (KENAN, 1992) 

Resumo 

Este trabalho emprega uma abordagem dialógica à análise e ao estudo da literatura 
norte-americana contemporânea de minorias, em especial da literatura afro-americana 
queer, tendo como base teórica as obras de Mikhail Bakhtin e do Círculo. Temos por 
objetivo relatar as atividades exercidas durante a vigência do plano de trabalho 
Dialogismo e crítica literária: um diálogo teórico-metodológico para a análise de obras 
estrangeiras contemporâneas (PIBIC UFRN 2018-2019), bem como discutir os 
resultados da análise dialógica do conto “Run, mourner, run”, da coletânea de contos 
Let the dead bury their dead, do autor afro-americano Randall Kenan. Com o intuito de 
compreender em que medida o conto revela discursos socioideológicos que corroboram 
o heterossexismo, foram criadas, a partir da materialidade do texto, duas categorias de 
análise: a heteronormatividade em evidência e a redenção por meio da religião. Após a 
análise dos dados, verificou-se que o conto em questão apresenta discursos 
característicos de uma visão heterossexista, concretizados na obra por meio de uma 
crença coletiva daquela sociedade representada, reforçada por preceitos religiosos. 
 
Palavras-chave: Abordagem dialógica. Literatura queer. Discurso. Heterossexismo. 

TITLE: Dialogism and queer criticism in dialogue: an analysis of "Let the dead bury their 

dead" (KENAN, 1992) 

Abstract 

This study adopts a dialogic approach to the analysis and study of contemporary 
American queer literature, especially African American queer literature, based on the 
theoretical works of Bakhtin and the Circle. We aim to report the activities done during 
the course of the research plan entitled Dialogism and literary criticism: a theoretical and 
methodological dialog to analyze contemporary foreign works (PIBIC UFRN 2018-2019), 
as well as to discuss the results of the dialogical analysis of the short story called “Run, 
mourner, run”, from the work Let the dead bury their dead, by the African American 
author Randall Kenan. In order to understand to what extent the short story reveals social 
ideological discourses that corroborate heterosexism, two categories of analysis were 
created from the material composition of the work: heterocentrism in evidence and 
redemption through religion. After the analysis of the data, we found that the short story 
features typical discourses of a heterosexist nature, materialized in the work by a 
collective belief of that represented society, reinforced by religious precepts. 
 
Keywords: Dialogic approach. Queer literature. Discourse. Heterosexism. 
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Este trabalho, vinculado ao Projeto de pesquisa Dialogismo e crítica literária: um diálogo 
teórico-metodológico para a análise de obras estrangeiras contemporâneas, tem como 
base teórica as obras de Mikhail Bakhtin e do Círculo e emprega uma abordagem 
dialógica à análise e ao estudo da literatura norte-americana contemporânea de 
minorias, em especial da literatura afro-americana queer. 
A obra selecionada, Let the dead bury their dead (1992), assim como outras escritas por 
Randall Kenan (CARRERE, 2014), possui como cenário a cidade ficcional denominada 
Tim’s Creek, que estaria localizada no estado da Carolina do Norte (EUA). Os contos 
presentes na coletânea são de expressiva relevância para o estudo, pois levantam não 
apenas questões sobre segregação racial, mas sobretudo sobre sexualidade. 
Sendo a obra um enunciado vivo, um discurso concreto, entende-se que essa “não pode 
deixar de trocar milhares de linhas dialógicas vivas envoltas pela consciência 
socioideológica no entorno de um dado objeto da enunciação, não pode deixar de ser 
participante ativo do diálogo social” (BAKHTIN, 2015, p. 49), ou seja, é repleta de vozes 
contextualizadas socialmente. Portanto, para “ouvir” essas diversas vozes, para levantar 
questionamentos acerca dos campos anteriormente mencionados, é fundamental 
adotar a metodologia de análise dialógica do discurso, a qual busca, por meio da 
materialidade do texto, compreender o contexto real e/ou concreto sob o qual a obra foi 
concebida. 
De acordo com Bakhtin (2015, p. 125), a linguagem do romance é “um ponto de vista 
peculiar sobre o mundo, que aspira a uma significação social”; isto é, a palavra atua 
como um fenômeno ideológico (VOLÓCHINOV, 2017). Buscamos, portanto, através do 
estudo e da análise da materialidade (constituinte de discursos vivos), responder à 
seguinte pergunta de pesquisa: em que medida o conto revela discursos 
socioideológicos que corroboram o heterossexismo? 
Isto posto, este trabalho tem por objetivos tanto relatar as atividades exercidas no 
decorrer da vigência da cota PIBIC UFRN 2018-2019 deste projeto de pesquisa, quanto 
descrever e discutir o desenvolvimento e os resultados da análise dialógica do conto 
“Run, mourner, run”, da coletânea de contos Let the dead bury their dead (1992), do 
autor afro-americano Randall Kenan. 
Assim, este trabalho se justifica pela possibilidade de crescimento e de contribuição 
para pesquisas envolvendo o dialogismo e a crítica queer, pelo relevante acréscimo 
para o campo da crítica literária, bem como pela relação dialógica que estabelece com 
a vida. 
 
Metodologia 

 
A metodologia de pesquisa adotada se caracteriza como bibliográfica, pois foram 
conduzidos estudos e revisões de ensaios e livros. O processo foi dividido em quatro 
etapas. 
A primeira etapa consiste no estudo do dialogismo e questões relacionadas a ele. As 
obras de enfoque foram Teoria do romance I: a estilística (BAKHTIN, 2015), Marxismo 
e filosofia da linguagem (VOLÓCHINOV, 2017) e Problemas da poética de Dostoiévski 
(BAKHTIN, 2010). 
A segunda etapa é caracterizada pela discussão acerca do capítulo denominado 
“Lesbian, gay, and queer criticism” (TYSON, 2006), a fim de compreender como 
questões de sexualidade são reveladas e/ou representadas na literatura, sobretudo 
americana. Foram vistos diferentes conceitos, tais quais: homofobia, heterossexismo e 
heteronormatividade. 
A partir dessas duas etapas, tornou-se possível estabelecer consonâncias entre as 
correntes teóricas estudadas, a queer e o dialogismo do Círculo de Bakhtin. Voloshinov 
(1983) sugere que uma análise dialógica inicia-se na materialidade, porém não deve 
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limitar-se apenas ao texto; ou seja, é um processo que necessita de diálogo com outras 
noções e contextos. É nesse ponto que a crítica queer acrescenta à visão de que a 
palavra é preenchida de significado social (VOLÓCHINOV, 2017), ao compreender 
como a literatura de minorias se manifesta nos textos e reflete e refrata questões 
existentes em um contexto real, concreto, da vida. As teorias dialogam entre si, bem 
como dialogam com a vida, de forma a contribuir para o acréscimo ao conjunto de 
estudos do dialogismo e à compreensão de diversas manifestações do convívio social. 
Tal discussão foi de grande relevância para aguçar o nosso olhar para a leitura da obra, 
a qual consiste na próxima etapa. 
A terceira etapa é a de leitura da obra “Let the dead bury their dead” (KENAN, 1992) e 
de escolha do conto a ser analisado. O livro de contos foi escrito por Randall Kenan, 
escritor norte-americano, residente do estado da Carolina do Norte, e publicado no ano 
de 1992. A coletânea contém 12 contos que estão, de certa forma, conectados, seja 
pelo local onde as estórias se passam (Tim’s Creek, Carolina do Norte) ou pela presença 
de alguns personagens (o Reverendo Hezekiah Barden, por exemplo) em maioria delas. 
Os contos abordam, de maneira geral, questões de religião, de cor e de sexualidade, 
conectando e explorando o funcionamento de discursos atrelados a essas questões. 
Em relação aos contos, optamos por analisar o conto “Run, mourner, Run”, 
considerando que seu conteúdo retrata melhor o buscado em nossa pergunta de 
pesquisa. De maneira geral, o conto aborda a forma como discursos sociais ideológicos 
trabalham naquele contexto e interferem na vida das personagens principais. Dean 
Williams, jovem de 23 anos, se vê diante de uma situação delicada: ele foi cúmplice de 
uma chantagem contra Raymond Brown, na qual era responsável por seduzir e se 
relacionar sexualmente com o homem. Percy Terrell, o homem que fez a proposta a 
Dean, não cumpriu com a sua parte do acordo. Dean, então, tenta reivindicar o que 
havia sido acordado; contudo, recebe uma resposta negativa e é levado a concluir que 
não há ninguém a quem possa recorrer, pois o que havia feito era socialmente mal visto. 
Considerando que buscamos em que medida o conto revela discursos sociais 
ideológicos que corroboram o heterossexismo, os dados utilizados para análise se 
encontram na própria materialidade linguística do texto. Com isso, é possível enxergar 
as relações sociais concretas que estão refletidas e sendo representadas, pois, de 
acordo com Voloshinov (1983, p. 21), “uma análise sociológica só pode, certamente, 
começar com a substância puramente verbal e linguística do texto”1. 
  
1 Todas as traduções apresentadas neste trabalho são de minha autoria. Tradução livre 
do inglês: “a sociological analysis can of course only start with the purely verbal, linguistic 
substance of the work”. 
 
Resultados e Discussões 

 
Em “Run, mourner, run”, o narrador apresenta a trama vista pelos olhos e sentida pe la 
pele do personagem Dean Williams. Com isso, o leitor é capaz de reconhecer o 
desenvolvimento do personagem por meio de suas ações, de seus pensamentos, de 
seus sentimentos e da atmosfera que o rodeia. As idas e voltas entre presente e 
passado contribuem para a noção de causalidade criada pelas escolhas e ações da 
personagem protagonista. 
O conto apresenta Dean, no presente, sentando em um balanço feito de pneu, 
relembrando os acontecimentos dos últimos meses, os quais giram em torno de um 
elemento em específico: a proposta feita por Percy Tirrell. Este é uma das pessoas mais 
influentes e ricas de Tim’s Creek e não poupa esforços em busca expandir ainda mais 
sua riqueza. Possui interesse nas terras de um homem chamado Raymond Brown e, 
com o intuito de ameaçar este, propõe que Dean seduza e mantenha relações sexuais 
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com Raymond sob a promessa de pagar seis mil dólares e de garantir ao rapaz uma 
promoção no trabalho. O que Dean não imaginava era que a intenção de Terrell era a 
de fotografar os dois em flagrante e utilizar as imagens como barganha: as imagens não 
seriam mostradas a ninguém e, em troca, Raymond venderia o terreno. 
O desenvolvimento da trama mostra um conflito interno enfrentado pela personagem 
principal, Dean, causado por fatores externos presentes na sociedade que o rodeia. 
Portanto, para entender como a construção desse conto mostra e corrobora uma visão 
heterossexista, foram criadas duas categorias de análise, denominadas “A 
heteronormatividade em evidência” e “A redenção por meio da religião”. 
  
3.1 A heteronormatividade em evidência 
Para o Círculo de Bakhtin, “o dialogismo são as relações de sentido que se estabelecem 
entre dois enunciados” (FIORIN, 2018, p. 22). Dessa forma, o enunciado produzido se 
configura como uma réplica a outro discurso existente, carregada de juízos de valor e 
de uma posição sobre um dado problema. Além disso, um enunciado possui a 
característica de ser sempre heterogêneo, pois revela ambas a sua própria posição e 
aquela a qual responde. 
Isto posto, o conto “Run, mourner, Run” pode ser visto como um enunciado, por dois 
principais aspectos. Primeiro, é heterogêneo, possui em seu conteúdo a sua posição e 
o discurso ao qual responde. Segundo, possui um autor, que, nesse caso, é um autor-
criador, “materializado como uma certa posição axiológica frente a uma certa realidade 
vivida e valorada” (FARACO, 2008, p. 39), o qual destaca aspectos do plano da vida e 
organiza-os de um modo diferente. Em suma, o conto, enquanto enunciado, responde 
a outros enunciados e dialoga com a vida. 
O conto em questão é internamente dialogizado e se dirige a discursos socioideológicos 
que corroboram o heterossexismo como forma de criticá-los. O termo heterossexismo, 
de acordo com Tyson (2006), é comumente utilizado para se referir à forma 
institucionalizada de discriminação contra a homossexualidade, atrelada ao 
favorecimento da heterossexualidade. 
Junto a esse conceito, Tyson (2006) apresenta também os termos heteronormatividade, 
ou heterocentrismo (em uma tradução direta do inglês), e homofobia. O primeiro pode 
ser entendido como a concepção de que a heterossexualidade é o padrão, a norma 
universal pela qual a experiência de todos é compreendida; e o segundo, como a forma 
institucionalizada de discriminação contra pessoas homossexuais, normalmente 
incorporada nos costumes e leis de uma determinada cultura. 
É notável que esses conceitos trabalham em conjunto no conto. A partir de uma noção 
de que a heterossexualidade é o padrão, é instituído o favorecimento dessa e a 
discriminação da homossexualidade, que afeta diretamente e de forma negativa as 
pessoas homossexuais de determinada cultura. A exemplo desse conjunto, temos, no 
conto, os seguintes recortes: 
a) “... if you dare tell a soul, it’ll be your word against mine, boy. And well… you’d just be 
fucking yourself up then” (KENAN, 1992, p. 165); 
b) “In Percy's eyes Dean was nothing more than poor white trash: a sweet-faced, dark-
haired faggot [...]” (KENAN, 1992, p. 166); 
c) “[...] the boys mumbling under their breath: fucking queers, fucking faggots: damn, out 
of film” (KENAN, 1992, p. 179); 
d) “You a big man in this country, Ray. You know it and I know it. Think about it. Think 
about your ole Aunt Helen. Think about what that ole Reverend Barden’ll say. A deacon 
and a trustee of his church. Can’t have that. Think of your business. Who’ll want you to 
handle their loved ones, Ray? Think of your wife. Your girls. I got me some eyewitnesses 
here, boy. Let somebody get a whiff of this [...]” (KENAN, 1992, p. 181, grifo do autor); 
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e) “Look at you - Percy’s head jerked back - Look-at-you! A pathetic white-trash faggot 
whore. Who would think any accusation you brought against me, specially one as far-
fetched as what you got in mind to tell, would have ary one bit of truth to it” (KENAN, 
1992, p. 187); 
f) “They beat him. They taunted him with limp wrists and effeminate whimpers and lisps” 
(KENAN, 1992, p. 187); 
g) “Knowing he could never really explain, never really tell anyone what had happened” 
(KENAN, 1992, p. 188). 
A primeira característica marcante nesses trechos é a presença de uma hierarquização 
social entre as personagens. A homossexualidade é mal vista na sociedade retratada, 
ao ponto de diminuir a credibilidade das personagens, bem como resultar na perda de 
respeito em diferentes instâncias da vida (família, igreja, trabalho). Esses casos se 
manifestam principalmente nos itens a), d), e) e g), exibidos acima. 
Os dois primeiros itens (a e d), apesar de representarem situações e pessoas diferentes, 
ilustram o que aconteceria caso outras pessoas soubessem o que se passou. De nada 
adiantaria a Dean contar a alguém sobre a proposta de Terrell, pois ele seria 
desacreditado (sua palavra vale menos que a do outro) e só traria prejuízo para si 
mesmo (item a). Do mesmo modo, Ray não poderia deixar que as imagens fossem 
divulgadas à comunidade, pois poderia perder sua família, ser mal visto pela 
comunidade religiosa e ter prejuízo no seu ramo de trabalho (item d). 
Os itens e) e g) acrescentam aos anteriores. Temos, novamente, Percy Terrell dizendo 
a Dean que ninguém acreditaria em seus relatos, caso ele escolhesse contá-los (item 
e), e Dean, se dando conta, tempos depois, de que nunca poderia realmente contar ou 
explicar o que lhe aconteceu (item g). 
A segunda característica marcante notada nos recortes da materialidade de texto é a 
presença de hostilidade. Há uma maneira insultuosa de se referir a algumas 
personagens, bem como uma maneira agressiva de agir. Esses casos são percebidos 
sobretudo nos itens b), c) e f). 
Nos itens b) e c), Terrell e seus filhos demonstram uma certa repulsa por Dean e por 
Raymond. Utilizam o termo “faggot” para se referir aos dois, um termo que, por definição, 
é depreciativo e ofensivo. É usado para remeter a homens homossexuais, com o intuito 
de caracterizá-los como pessoas desagradáveis ou desprezíveis (FAGGOT, 2019). Já 
no trecho f), a agressão parte de verbal para física: os filhos de Percy Terrell zombam 
de Dean, imitando sons e gestos tidos como femininos, enquanto o batem. 
Sendo assim, em consonância com o discutido por Tyson (2006), as discriminações são 
baseadas em crenças coletivas. Portanto, o discutido acima exibe posturas e ações que 
correspondem ao estabelecido nos costumes de uma cultura que corrobora o 
heterosseximo. Os aspecto cultural normativo da heterossexualidade faz com que 
determinadas personagens se sintam no direito de agredir verbal e fisicamente aqueles 
que se desviam do padrão. 
Atrelado à heteronormatividade, o conto apresenta um elemento bastante forte: a 
religião. Em “Run, mourner, run”, uma religião de base cristã se faz presente em alguns 
momentos e, devido às suas crenças e a seus costumes, pode ser vista como uma base 
para a postura das personagens ou, pelo menos, como grande influenciadora de 
comportamento. Abordaremos adiante o papel dessa instituição no conto. 
  
3.2 A redenção por meio da religião 
Segundo Tyson (2006), a discriminação contra homens e mulheres homossexuais é 
baseada nas leis e nos costumes de uma cultura, que pode ocorrer, às vezes, de forma 
inconsciente. Considerando os contextos social e cultural destacados no conto, 
podemos assumir que a religião possui um papel marcante e decisivo no 
comportamento das personagens. 
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As duas principais aparentes atribuições da religião são de “caminho” para redenção 
daqueles que não a seguem, bem como de ditadora de normas de comportamento, 
como se nota nos recortes a seguir. 
h) “Blinded. Blinded by the Holy Ghost. She’s full of the Holy Ghost, see. - Ray went off 
on a mocking rendition of a sermon, pounding his fists on the bar for emphasis (cause 
we’re all food for worms, we know not the way to salvation, we must seek - yes, seek - 
Him)” (KENAN, 1992, p. 174-175, grifo do autor); 
i) “Is that you, Lord? he thought. Have you come to take me?” (KENAN, 1992, p. 188); 
j) “What church do you belong to? / Me? I don’t, ma’am. / That’s a shame. Well, you 
know Jesus loves you anyway. Are you saved? / Saved? From what? / Why, from Hell 
and Damnation, of course. / I guess not. / Well, keep your heart open. He’ll speak to you. 
‘For all have sinned and fallen short of the will of God.’ / Dean felt slightly offended but 
could think of nothing to say. He groped for words. Finally he said: Some things you just 
let happen.” (KENAN, 1992, p. 190) 
No item h), temos Raymond explicando a Dean que sua esposa poderia ter descoberto 
que ele mantém relações sexuais com outros homens, porém a religião a cega. Então, 
ele faz uma imitação do que seria um discurso, um sermão religioso, apontando a 
característica noção das religiões de base cristã de que Deus é o caminho para a 
salvação. 
Essa noção é melhor explorada no item j), quando Dean cruza caminho com a esposa 
de Raymond, que lhe oferece carona. Durante a conversa, Gloria questiona a Dean de 
qual igreja ele faz parte e se ele está a salvo do Inferno e da Condenação. Ao receber 
uma resposta negativa de Dean, ela o “tranquiliza”, afirmando que Jesus o ama e que 
falará com ele e/ou tocará seu coração. Dean se sente um tanto ofendido e, por fim, 
responde que algumas coisas simplesmente acontecem. 
Com base nessas palavras, percebemos que há uma conduta que é ditada por preceitos 
religiosos e esperada a ser seguida pelas pessoas daquela sociedade. Dessa forma, 
podemos entender que “Run, mourner, run”, enquanto enunciado internamente 
dialogizado, traz uma posição crítica em relação a esses discursos e responde a um 
superdestinatário, que, a depender da época e do grupo social, pode ser a Igreja, a 
ciência, entre outros (FIORIN, 2018). 
 

Conclusão 

 
Neste trabalho, expusemos as discussões e os resultados da análise dialógica do conto 
“Run, mourner, run”, o qual faz parte da coletânea de contos intitulada Let the dead bury 
their dead (KENAN, 1992). Com base nas noções teóricas de Bakhtin e do Círculo e por 
meio da materialidade do texto, a qual reflete e refrata relações sociais concretas 
(VOLOSHINOV, 1983), analisamos as manifestações de discursos socioideológicos que 
corroboram o heterossexismo, em busca de responder a nossa pergunta de pesquisa. 
Para respondê-la, foram estabelecidas duas categorias de análise (A 
heteronormatividade em evidência e A redenção por meio da religião), as quais 
apresentavam e discutiam a presença, o funcionamento e as consequências daqueles 
discursos em determinado contexto social. 
A partir do discutido, podemos afirmar que, devido à sua essência dialógica, o conto em 
questão é um enunciado, o qual responde a algo, orienta-se para uma resposta e traz 
em seu conteúdo duas vozes: a do discurso ao qual responde e a sua própria 
(VOLÓCHINOV, 2017). Sendo assim, o conto apresenta discursos característicos de 
uma visão heteronormativa e heterossexista concretizados na obra por meio de crenças 
coletivas da sociedade retratada e reforçados por preceitos religiosos, como maneira de 
se posicionar de forma crítica e contrária a essa visão. 
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Ao estabelecer um diálogo entre as teorias do Círculo e a crítica queer, se estabelece 
também um diálogo com a vida, pois “a comunicação discursiva nunca poderá ser 
compreendida nem explicada fora dessa ligação com a situação concreta” 
(VOLÓCHINOV, 2017, p. 220). Buscamos, portanto, por meio dessa pesquisa, contribuir 
para os estudos do dialogismo e da crítica queer na literatura, abrir caminho e 
possibilidades para estudos futuros, bem como contribuir para o debate de questões de 
grupos de minoria, que ainda é, hoje, estigmatizado. 
 

Referências 

 
BAKHTIN, M. Problemas da poética de Dostoiévski. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2010. 
BAKHTIN, M. Teoria do romance I: a estilística. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: Editora 
34, 2015. 
CARRERE, T. N.C. Writer series: Chapel Hill resident and author Randall Kenan. The 
Daily Tar Heel, Chapel Hill, 2014. Disponível em: 
https://www.dailytarheel.com/blog/tales-from-the-old-north-state/2014/02/n-c-writer-
series-part-1-with-randall-kenan. Acesso em: 28 abr. 2019. 
FAGGOT. Dicionário online do Dictionary.com. Disponível em: 
https://www.dictionary.com/ browse/faggot. Acesso em: 07 jul. 2019. 
FARACO, C. A. Autor e autoria. In: BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin: Conceitos-chave. 4. ed. 
São Paulo: Contexto, 2008. p. 37-60. 
FIORIN, J. L. Introdução ao pensamento de Bakhtin. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2018. 
160 p. 
KENAN, R. Let the dead bury their dead. Orlando, FL: Harcourt, 1992. 
TYSON, L. Lesbian, gay and queer criticism. In: TYSON, L. Critical theory today: A user-
friendly guide. 2. ed. New York: Routledge, 2006. Cap. 10. p. 317-358. 
VOLÓCHINOV, V. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do 
método sociológico na ciência da linguagem. Trad Sheila Grillo e Ekaterina V. Américo. 
São Paulo: Editora 34, 2017. 
VOLOSHINOV, V. Discourse in life and discourse in poetry: questions of sociological 
poetics. Translated by John Richmond. In: SHUKMAN, Ann (Ed.). Bakhtin school papers. 
Oxford: RTP Publications, 1983. p. 5-30. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 376 

 

CÓDIGO: HS0290 

AUTOR: IGOR TAVARES BORGES DA SILVA 

ORIENTADOR: MAGDA DINIZ BEZERRA DIMENSTEIN 

 

 

TÍTULO: Gênero e dinâmica familiar de mulheres beneficiárias do Bolsa Família 

Resumo 

Esse trabalho objetivou analisar produções científicas à respeito da categoria gênero e 
dinâmica familiar em cenários rurais. A pesquisa foi realizada na biblioteca virtual da 
CAPES, sendo dividida em duas etapas. Na primeira foram utilizados os descritores 
“gênero”, “família”, “subjetividade”, “papeis de gênero”, “quilombo” “rural”, “bolsa família” 
e “mulheres”. No segundo foram “Dinâmica familiar” e “rural”. Os critérios de inclusão 
foram publicações completas, em português e espanhol, em periódicos científicos no 
período de 2008 a 2018. Foram encontrados um total de 21 artigos, sendo 1 teórico e 
20 empíricos. das revistas 14 eram interdisciplinares. Neles, foi possível averiguar que 
a organização familiar constrói e naturaliza identidades de gênero através da delegação 
de diferentes espaços e tarefas. as mulheres ocupam o espaço reprodutivo da casa, 
são responsáveis pelo cuidado da família e estão subordinadas à figura masculina. 
Segundo a literatura, os programas sociais e movimentos populares não rompem com 
as relações instituídas de gênero encontradas no âmbito rural. Porém, eles fornecem 
substância para a produção de novas dinâmicas familiares e relações de gênero, 
especialmente na ausência de um provedor masculino, incentivando a autonomia e 
melhor qualidade de vida para as mulheres. 
 
Palavras-chave: Gênero, Dinâmica Familiar, Rural e mulheres 

TITLE: gender and family dynamics in rural women 

Abstract 

This work aimed to analyze scientific productions about gender and family dynamics in 
rural settings. The research was conducted in CAPES virtual library, being divided into 
two stages. In the first were used the descriptors "gender", "family", "subjectivity", 
"gender roles", "quilombo" "rural", "family bag" and "women". In the second were "Family 
dynamics" and "rural". Inclusion criteria were complete publications, in Portuguese and 
Spanish, in scientific journals from 2008 to 2018. A total of 21 articles were found, being 
1 theoretical and 20 empirical. of journals 14 were interdisciplinary. In them, it was 
possible to verify that the family organization builds and naturalizes gender identities 
through the delegation of different spaces and tasks. women occupy the reproductive 
space of the house, are responsible for family care and are subordinate to the male 
figure. According to the literature, social programs and popular movements do not break 
with the established gender relations found in rural areas. However, they provide 
substance for the production of new family dynamics and gender relations, especially in 
the absence of a male provider, encouraging autonomy and better quality of life for 
women. 
 
Keywords: Gender, Family Dynamics, Rural and Women 
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O ato de normatização das relações entre os sujeitos familiares incorre em um 
reconhecimento identitário norteado por obrigações e direitos mutuos, os quais, 
sinalizam o estabelecimento de um sistema (Fonseca, 2005; Wagner, Tronco, & Armani, 
2009). Diante dos diversos arranjos possíveis, há igualmente diversas dinâmicas 
familiares, marcadas por um conjunto de características particulares. Essas são 
relativas à comunicação, afeto, o exercício de poder na forma da autoridade e a 
assunção de papeis (Henao, 2012). No que diz respeito aos papeis, estes serão 
determinados seguindo a categoria gênero, descrita por Scott (1995, p. 86): “(1) o 
gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças 
percebidas entre os sexos e (2) o gênero é uma forma primária de dar significado às 
relações de poder”. Essa análise do gênero como parte estrutural da família é 
aprofundada ainda mais por Favaro (2007, p. 40), ao afirmar a mulher na família como 
um "fator agregador imprescindível". Faco e Melchiori (2009), em um estudo com 
adolescentes da zona urbana e rural, corrobora essa visão de contraste entre modelos 
e dinâmicas familiares arraigadas com novas formatações trazidas por diversos fatores 
conjunturais, incluindo dentre esses, as políticas públicas. Mesmo descrevendo a 
existência de uma plasticidade familiar, a qual permite alterações e adequações de 
acordo com o contexto vigente, as autoras verificam que perdura uma concepção 
tradicional nuclear atrelada ao termo família. É importante frisar que a assimilação 
desses modelos passa por um recorte de classe. Em grupos mais pauperizados, a 
identificação da mulher como passiva diante da produção econômica se torna mais 
recorrente (Rodrigues & Izquierdo, 2014). Dessa maneira, entendendo que pobreza se 
refere às diferentes formas de vulnerabilidade e à inexistência de diferentes 
oportunidades e alternativas de vida, se torna bastante producente lançar olhar a 
dinâmica familiar das populações rurais. Essas sofrem com a má distribuição fundiária, 
com a falta de infraestrutura básica e apresentam piores índices quando comparadas 
com as populações urbanas, em termos de analfabetismo, endemias, insalubridade e 
mortalidade infantil (Ministério da Saúde, 2013). Contudo, não se trata de qualquer 
ruralidade, mas de um recorte latino americano. As particularidades trazidas por esse 
cenário estão atreladas a um processo colonizador europeu, que criou um sistema 
identitário baseado em uma hierarquia racial e sinalizou os povos não-europeus como 
inferiores e homogêneos. Diante dessa base colonial, foi construída uma identidade 
moderna contraditória, ancorada nos ideais de liberdade, e por outro lado em uma 
política de extermínio baseado no controle territorial e de recursos (Quijano, 2005; 
Mbeme, 2016) É também na modernidade que se inserem os programas sociais, 
buscando a diminuição das iniquidades e a melhoria das condições de vida da 
população pobre. Destacamos aqui o Programa Bolsa Família (PBF) por preferenciar 
as mulheres como beneficiárias diretas de renda. Esse desenho, voltado para lidar com 
a questão de gênero, acabou por gerar tanto análises negativas quanto positivas. 
Enquanto algumas críticas apontam o programa como uma instrumentalização da 
mulher por parte do estado em torno das figuras de mãe e esposa, outras afirmam que 
é por meio dessa renda que essas relações já estabelecidas passam a ser questionadas 
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2017). Dessa maneira, objetivou-se realizar 
uma análise das produções científicas a respeito da categoria gênero e dinâmica familiar 
em mulheres rurais latino americanas. 
 
Metodologia 

 
Trata-se de uma revisão sistemática da literatura operacionalizada através 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Essa é uma 
biblioteca virtual que reúne e disponibiliza integralmente produções cientificas nacionais 
e internacionais. A revisão contou com duas grandes rodadas, ambas visando artigos 
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revisados por pares, português e espanhol, no período de 2008 a 2018. Porém, a 
primeira rodada foi composta por um agrupamento de cinco pesquisas menores que 
continham os mesmos critérios de exclusão, mas variações quanto aos descritores. Na 
primeira busca do agrupamento foram utilizados os descritores “gênero”, “família”, 
“subjetividade” e “papéis de gênero”. Na segunda o número de descritores diminuiu para 
quatro, sendo eles “rural”, “quilombo”, “gênero” e “família”. Os descritores usados na 
terceira busca se trataram dos mesmos anteriores, com exceção da troca do descritor 
“família” por “dinâmica familiar”. Na quarta busca, o descritor “bolsa família” substituiu o 
descritor “rural”. Na quinta e última busca da primeira rodada, foram utilizados os 
descritores “dinâmica familiar”, “bolsa família”, “mulheres”. O critério de exclusão 
utilizado na primeira rodada foi não possuir relação com a temática explorada, artigos 
de outros veículos que não periódicos científicos, artigos publicados em anais de 
eventos e resenhas de livros. Já a segunda rodada contou apenas com uma busca. Os 
descritores utilizados foram “dinâmica familiar” e “rural” e o critério de exclusão, além 
dos citados anteriormente, também se referiam a textos que não versavam sobre povos 
tradicionais ou comunidades rurais, que não mencionavam a questão de gênero (ser 
mulher) e que não tratavam da precarização (pobreza e vulnerabilidade). 
 
Resultados e Discussões 

 
Do total de 21 artigos, 20 correspondiam à produções unicamente qualitativas. Somente 
um artigo tinha cunho qualitativo e quantitativo. A mesma porcentagem foi encontrada 
em refência à identificação dos artigos empíricos. Desse material, 13 eram de língua 
portuguesa, sendo os demais de lingua espanhola. Quanto a área de publicação, a 
predominância foi em veículos interdisciplinares (13). A revista com maior número de 
publicação foi a Estudos Feministas (5). Os conteúdos foram identificados e organizados 
em 7 tópicos: 1. gênero; 2. trabalho doméstico; 3. maternidade; 4. invisibilidade feminina; 
5. subordinação feminina à figura masculina; 6. resistência ou manutenção de papeis 
femininos tradicionais; 7. mudanças na organização familiar e sua dinâmica de 
funcionamento. A separação entre atividades tipicamente masculinas e femininas foi 
abordada em todos os 21 artigos. Entretanto, Camacho (2011), em uma análise dos 
estudadentes-camponeses do município de Paulicéia, em São Paulo, afirma que a 
principal atividade, relacionada com a criação de gado leiteiro, é realizada de forma 
educativa tanto por meninos quanto por meninas. O autor marca, “o processo educativo 
por meio do trabalho está presente tanto para os meninos como para as meninas. E 
que, neste caso, as tarefas não se dividem por sexo, pelo menos não de forma rígida” 
(Camacho, 2011, p.56). Do total, seis artigos tocaram na temática do trabalho 
doméstico. Chave, Castro e Menezes (2018), em uma análise do papel feminino no 
Projeto de Desenvolvimento Sustentável Virola Jatobá, localizado no município de 
Anapau – Pará, mostra que o trabalho desempenhado pela mulher rural no lar compõe 
parte de sua identidade. Herrera (2016), ao lançar olhar sobre participantes do 
Movimento Mulheres Camponesas do Oeste de Santa Catarina, apresenta o trabalho 
doméstico como uma estratégia de reprodução social naturalizada na mulher que vai 
além dos limites da residência, pode ser delegado e visa à manutenção e bem-estar da 
família. Por sua vez, Jorge e Brandão (2012) analisando a relação gênero e acesso a 
direitos sociais em uma comunidade quilombola do município de São João da ponte – 
Minas Gerais, enfatizam a divisão entre trabalho produtivo e reprodutivo, sendo o 
segundo associado à mulher. Silva e Valente (2013, p. 390), analisando a experiência 
de mulheres no desenvolvimento da Associação de Mulheres do Projeto de 
Assentamento de Nova Lagoa Rica (Ampal) do município de Paracatu – Minas Gerais, 
identificam o trabalho doméstico como o espaço “onde a mulher desempenha atividades 
que têm a ver com a reprodução física” (Silva & Valente, 2013, p. 390), considerado 
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como menos importante para o consumo, e por isso invisibilizado. Além desses pontos, 
destacam que a participação masculina nessa atividade é maior em casais com maior 
nível de instrução ou participantes de movimentos sindicais, mas quando ocorre, se 
restringe ao quintal ou criação de pequenos animais. Boira, Carbajosa e Méndez (2015), 
explorando a violência entre casais da zona rural do Ecuador, indicam o trabalho 
doméstico como uma forma de imposição feita pelos maridos. Quando se trata de 
maternidade e cuidado, 06 trabalhos abordaram o assunto. Em um estudo realizado por 
Leite, Dimenstein, Dantas, Silva, Macedo e Souza (2017) sobre a incidência de 
transtornos mentais comuns (TMC) e condicionalidades de gênero em assentamentos 
rurais do Rio Grande do Norte e do Piauí, a maternidade é entendida como um fator de 
maior sobrecarga de trabalho para as mulheres quando comparadas com aquelas sem 
filhos e disparadora de sofrimento psíquico. Para Silva e Valente (2013), o cuidado com 
os filhos é reconhecido pelos homens como tarefa deles, porém, assumem que suas 
parceiras acabam arcando com todo o afazer. Rosas Amaya e Contreras (2016), 
remontando por meio de entrevistas a vida de mulheres do “Ejido” de José Maria 
Morelos, em Sonora – México, vinculam o ser mãe com um gerador de identidade 
feminina. Blanco e Amaris (2013), ao estudarem o deslocamento de famílias rurais na 
Colômbia, apontam a maternidade como um dos três marcadores de relacionamentos 
pertencentes a uma cultura de honra e machismo. Boira, Carbajosa e Méndez (2015) 
identificam no discurso de homens que a maternidade é um referencial para as 
atividades femininas, desagradando-os quando não cumprida pelas mulheres. Orrego e 
Velásquez (2011) acompanharam um processo de alfabetização digital em uma 
comunidade rural colombiana e detectaram a predominância de mulheres, mães, no 
projeto. Dentre os motivos citados para sua presença estava o interesse na melhoria 
das condições de vida das suas famílias. Teixeira e Oliveira (2014), em um estudo sobre 
práticas de saúde em camponesas do assentamento Monte Alegre VI – São Paulo, 
averiguaram que as mulheres ocupam o lugar de cuidadora da família por deter 
conhecimentos em saúde popular passados de geração em geração de mulheres. A 
invisibilidade do trabalho das mulheres foi referida em 05 artigos. Leite, Dimenstein, 
Dantas, Silva, Macedo e Souza (2017) mencionam a invisibilidade das atividades 
domesticas executadas pelas mulheres no cenário rural. Para Herrera (2016), a mulher 
agricultora foi, historicamente, invisibilizada tanto nas tarefas do lar quanto nas 
atividades da lavoura. Nessa última, seu trabalho é visto como uma “ajuda” para o 
homem. Jorge e Brandão (2012) reconhecem do mesmo modo esse processo de não 
identificação do trabalho feminino agrícola. Chave, Castro e Menezes (2018) 
referenciam Cordeiro (2007) em relação à pouca menção da atuação produtiva feminina 
em estudos sobre agricultura familiar. Como já mencionado anteriormente, Silva e 
Valente (2013) exprimem o não reconhecimento de mulheres sobre o seu próprio 
trabalho doméstico como sem importância para o consumo. Cruz (2010), ao analisar a 
as práticas cotidianas de mulheres quilombolas do Vale do Guaporé, Rondônia, destaca 
a mesma forma de invisibilidade do trabalho feminino. Em 07 artigos há menção à 
subordinação feminina à figura masculina. A análise das representações de gênero e 
sexualidade realizadas com crianças e professores de uma escola municipal em Sirandi 
– Paraná, feita por Furlan & Müller (2013), indica que as mudanças nos padrões 
domésticos não alcançaram as famílias rurais, perdurando um esquema hierárquico de 
funcionamento com papeis definidos. Tal posição também é suportada por Scott, 
Nascimento, Cordeiro e Nanes (2016) em um trabalho sobre violência no interior de 
Pernambuco. Por sua vez, Daianese (2017) ao se debruçar sobre as relações afetivas 
de uma localidade rural de Minas Gerais, exprime a existência de uma dependência e 
complementariedade tanto da mulher quanto de outros membros da família à figura 
patriarcal. Já Blanco e Amaris (2013) apontam que famílias pauperizadas e vulneráveis, 
constituídas em torno de modelos familiares onde a figura de autoridade do pai é 
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incontestável, registram muitas vezes casos de violência doméstica. Boira, Carbajosa e 
Méndez (2015) igualmente mencionam o controle e uso da violência pelo marido em 
relação à sua companheira. Melo e Di Sabbato (2006) fazem referência à internalização 
de um papel subserviente por mulheres rurais. Por último, Silva e Valente (2013) 
mencionam a subordinação da mulher ao homem na tomada de decisões, seja no 
ambiente doméstico, seja no produtivo, além de não ser reconhecida como beneficiária 
de programas de crédito (Pronaf). A resistência ou manutenção de papeis femininos 
tradicionais foi um assunto recorrente em 05 escritos. Como visto anteriormente, tanto 
Furlan e Muller (2013), quanto Scott, Nascimento, Cordeiro e Silva (2016), apontam a 
persistência dos modelos familiares hierárquicos no meio rural. Mendes, Neves, Neves 
e silva (2014), ao discutirem a organização de mulheres do sudoeste Mato-Grossense 
associam essa resistência a um fundo cultural que define quais serão os afazeres do 
homem e da mulher. Já Silva e Valente (2013) indicam que a inexistência de mudanças 
nas dinâmicas familiares deve-se em parte a não realização de atividades que gerem 
renda por parte da Associação de Mulheres do Projeto de Assentamento de Nova Lagoa 
Rica. Tedeschi (2016), pensando sobre as experiências e práticas de participantes do 
Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR) do estado do Rio Grande do Sul, 
aponta que a resistência à mudança nos papeis femininos emerge também no próprio 
discurso das mulheres. Apesar das lutas por direitos no âmbito público resultarem em 
conquistas, não houve o desenvolvimento de uma autenticidade do movimento, com 
discussões sobre o que é ser mulher rural. Acabaram, assim, por reproduzir a realidade 
social já estabelecida no âmbito privado de subordinação ao marido. Em Boira, 
Carbajosa e Mendes (2015), a resistência à alteração dos papeis femininos é imposta 
por seus companheiros. Mudanças na dinâmica familiar foram abordadas em 10 artigos. 
Scott (2010), em uma revisão da literatura do termo família, evidencia modificação nas 
relações de poder entre os gêneros com a inserção laboral da mulher. Chaves, Castro 
e Menezes (2018), afirmam que a chefia familiar, quando assumida pelas mulheres, 
possibilita a conquista de maior visibilidade e reconhecimento em distintos âmbitos 
sociais. Já ser beneficiária do Programa Bolsa Família permitiu uma posição vantajosa 
no meio familiar e aumento da autoestima. Para Mendes, Neves, Neves e Silva (2014), 
as alterações nas dinâmicas familiares, incluindo na hierarquia familiar tradicional e 
aumento no poder de decisão, estão relacionadas à organização em grupos pelas 
mulheres extrativistas. Além dessas mudanças, também foi percebida divisão das 
atividades domésticas com os homens. Em Herrera (2016), a participação dos homens 
do trabalho doméstico ocorre somente quando as mulheres estão ausentes. Já Silva e 
Valente (2013) relacionam maior poder de tomada de decisão da mulher quando ela 
contribui financeiramente com as despesas para o cuidado com a terra e são 
reconhecidas como titulares dos lotes de terra. No que concerne à ajuda masculina, ela 
é maior em casais com grau de instrução maior ou participantes de movimentos 
sindicais. Rosas, Amaya e ontreras (2016) indicam que a ausência masculina na família 
rural impõe para mulher duas possibilidades. A primeira seria a de continuidade da 
tradição e de seu papel feminino por meio da submissão a outra figura masculina, sendo 
um filho ou um novo marido. Já a segunda possibilidade seria ela própria assumir o 
comando da família e da terra, quebrando o esperado socialmente. Em Blanco e Amaris 
(2013), com a impossibilidade do homem manter seu papel do provedor devido às 
mudanças no ambiente social provocadas pelo deslocamento familiar, a mulher assume 
esse papel para si, rompendo alguns exercícios de dominação, reestruturando a 
dinâmica familiar e ganhando participação na vida pública. Briseño-Maas e Bautista-
Martinez (2016), estudando mulheres e as formas de violência existentes no estado de 
Oaxaca, México, expõem que muitas assumem a chefia familiar por causa do abandono 
masculino frente aos conflitos que os põe em risco de vida. Em Núñez, Salis e Soto 
(2014), o fim das escolas rurais no Chile afeta também as mães dos estudantes, pois a 
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participação no acompanhamento da vida escolar do filho as retirava da rotina dos 
afazeres domésticos. Ortega-Ortega e Vázquez-García (2014) investigam a extração e 
comercialização do “poleo” no México. Segundo os autores, a primeira é uma atividade 
exclusivamente masculina, entretanto, em famílias em que a figura paterna se encontra 
ausente, as mulheres acabam por realizar a extração. Nos artigos selecionados é 
possível identificar três elementos na construção da identidade feminina rural: 
submissão aos homens; as atividades domésticas e a maternidade como expressões 
naturalizadas de feminilidade, as quais orientam, respectivamente, a atribuição dos 
papeis de esposas ou filhas, donas do lar e mães. O funcionamento familiar e a posição 
ocupada pela mulher assemelha-se ao que foi apontado no estudo de Renk, Badalotti e 
Winckler (2010), sobre as relações de gênero entre gerações de famílias campesinas 
do Oeste de Santa Catarina desde os anos 1970. Segundo as autoras, os vínculos 
familiares eram tecidos ao redor de duas instâncias, a chefia familiar e o trabalho. Em 
ambas, predominava a figura masculina como posição autoritária mais elevada. Com o 
acúmulo desses cargos, o homem tomava para si, de forma exclusiva, o poder de 
decisão sobre a família. A mulher, alocada inferiormente nessa estrutura familiar, 
desempenhava papel subalterno ao homem. As autoras enunciam “Essa lei 
representava a subalternidade, quando não a submissão, no espaço familiar e nas 
situações correlatas. As mulheres eram conhecidas como filhas de ou mulher de, ou 
seja, a condição civil subsumida” (Renk, Badalotti & Winckler, 2010, p. 371). Outro ponto 
em comum diz respeito às atribuições da mulher no campo do trabalho e nos cuidados 
com a saúde da família. O trabalho da mulher na lavoura podia variar de família para 
família, algumas tendo menor engajamento quanto comparadas com os homens, 
enquanto outras se igualando a eles em termos de dispêndio de tempo e esforço. 
Porém, o que era comum, independente da atuação na agricultura, era que as atividades 
domésticas – o preparo dos alimentos, cuidados com a horta e lida com animais – eram 
de responsabilidade feminina. Na saúde, o protagonismo delas derivava da falta de 
recursos para arcar com serviços médicos, utilizando os saberes populares (Renk, 
Badalotti & Winckler, 2010, p. 371). Foi possível observar que a estrutura familiar 
hierárquica conservou boa parte de sua dinâmica, especialmente quando falamos da 
divisão sexual do trabalho. Essa denota uma outra característica, a divisão espacial. 
Pela descrição de seus afazeres, temos a mulher vinculada ao espaço da casa – 
englobando o quintal, onde podem ser mantidos pequenos cultivos ou criação de 
animais de pequeno porte – e o homem encarregado do espaço exterior, da roça. 
Mesmo quando os limites físicos são transpassados, particularidades no fazer os 
acompanham para manter a clara divisão entre os papeis. Aguiar (2010) expressa que 
há uma notável diferença entre os tipos de plantas cultivadas nos quintais por homens 
e mulheres. Enquanto os primeiros semeiam plantas frutíferas, voltadas para o consumo 
da família ou venda, as mulheres dedicam-se as plantas com alguma finalidade 
medicinal para promoção do bem-estar familiar. A divisão espacial também é efetuada 
na análise de Sarti (1994) sobre a estrutura hierárquica de famílias pauperizadas. Ela 
entende a dinâmica casa/família como a relação mulher/homem, sendo ela responsável 
pelo funcionamento do lar – em uma posição de gestora – e ele pelo funcionamento da 
família – como provedor, chefe e mediador com o exterior. A presença do homem 
significa uma moral positiva para o grupo. Porém, o homem está vulnerável às 
instabilidades exteriores, podendo perder a posição de chefe e provedor. Em sua 
ausência, outra figura masculina geralmente assume o cargo, conservando a moral 
positiva, ou a própria mulher absorve essa demanda, acumulando a responsabilidade 
pelo lar e a chefia familiar. Essa junção de demandas incorre em uma sobrecarga, a 
qual é contornada pela delegação de tarefas a outra figura familiar feminina (Sarti, 
1994). Essa nova atribuição incide em uma reforma parcial da dinâmica familiar e da 
imagem da mulher. Souza e Guedes (2016, p. 125) apontam: A saída do lar e as 
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conquistas cada vez mais visíveis no âmbito público representaram uma revolução 
incompleta, uma vez que as mulheres ainda assumem praticamente sozinhas as 
atividades do espaço privado, o que perpetua uma desigual e desfavorável divisão 
sexual do trabalho para elas. (Souza e Guedes, 2016) A família monoparental chefiada 
pela mulher ainda enfrenta outra dificuldade decorrente da sobrecarga do trabalho 
feminino. Os piores salários e a dificuldade em conciliar tarefas produtivas e 
reprodutivas aumentam as chances de pobreza e vulnerabilidade nessas famílias 
(Carvalho & Almeida, 2003; Pires, 2008). Nesses casos, políticas e programas sociais 
parecem ter maior impacto de atuação no combate à pobreza e à fome, do que nas 
desigualdades de gênero. Explorando os efeitos do Programa Bolsa Família em famílias 
ribeirinhas da Amazônia, Santos, Silva e Koller (2017) destacaram que antes do 
recebimento do benefício, por dependerem de fontes de rendas sazonais, as mulheres 
estavam muito mais suscetíveis à falta de recursos e escassez alimentar. Após o 
recebimento, apesar da continuidade das dificuldades, os casos de insegurança 
alimentar caíram, assim como houve maior planejamento financeiro, o que permitiu a 
essas famílias a aquisição de bens materiais e possibilidade de poupar algum dinheiro. 
Foi observado que a renda do programa era gasta, preferencialmente, com as crianças. 
Em referência ao Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), política 
de credito concedida a pequenos proprietários praticantes da agricultura familiar, 
Fernandes (2008) analisa sua eficácia na promoção de autonomia e empoderamento 
feminino. A autora indica que no embate entre projetos pessoais e coletivos, as 
mulheres participantes do Pronaf-mulher – uma modalidade que concede o crédito 
diretamente para as agricultoras – acabam por gastar o dinheiro com investimentos na 
família. Outro importante apontamento feito são os sutis arranjos de submissão e 
tomadas de decisão. Em outras modalidades do Pronaf, em que o homem recebe a 
linha de crédito, a mulher pode até opinar sobre as formas de investimento, mas no final 
quem faz os negócios é ele. Em ambos os casos a identificação da mulher como 
responsável pelo bem-estar familiar a faz sempre prezar pelo agrupamento em primeiro 
lugar, empurrando sua individualidade para segundo plano. Oliveira e Almeida (2010) 
discutem esse embate entre as obrigações destinadas a mulher e seu desejo opinar no 
espaço decisório. Sua capacidade decisória avança até o momento em que esbarra com 
o papel desempenhado na família, o qual elas não se encontram dispostas a abrir mão. 
O próprio engajamento das mulheres em movimentos sociais e suas lutas são 
impulsionadas pela incerteza da sobrevivência familiar e pela imprecisão na separação 
dos papeis atribuídos aos gêneros. Outro ponto importante é que as estratégias de 
superação desenvolvidas pelas mulheres para contornarem a sutilidade dos arranjos de 
submissão e tomada de decisão também são engendradas no mesmo tom. As autoras 
descrevem as intervenções como “discretas” e até “não-lineares”, tendo o ritmo ditado 
pela aceitação dessas interferências (Oliveira e Almeida, 2010, p. 264). 
 

Conclusão 

 
No âmbito rural, o modelo tradicional de família crava suas raízes em uma organização 
produtiva que designa obrigações e tarefas de acordo com o gênero. O exercício dessas 
tarefas é parte componente da identidade. Dessa maneira, as mulheres são 
circunscritas ao ambiente doméstico, ao trabalho reprodutivo e ao domínio masculino, 
assumindo expressamente esses encargos nos papeis de dona do lar, mãe, esposa e 
filha. A naturalização dessas posições é indicadora de uma estrutura que passa a ser 
reconhecida como uma realidade social. Diferentemente da cidade, essas posições no 
meio rural seguem um ritmo mais lento de mudanças que acaba por conservar as 
configurações hierárquicas familiares tradicionais. Contudo, é possível perceber 
alterações na dinâmica, especialmente com a ausência masculina e o estabelecimento 
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da mulher na chefia familiar, mesmo que atinjam as profundas estruturas, promovidas 
pelas políticas e programas sociais. Porém, é imprescindível enfatizar que esses não 
conseguem romper completamente com as arraigadas relações de gênero, mas 
oferecem suporte significativo para a sobrevivência desses novos modelos. A 
transferência direta de renda diminui os efeitos da sobrecarga, já que a mulher tem um 
aumento na renda responsável pela provisão da família, como também permite a ela 
maior leque de escolhas para tomada de decisões. 
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TÍTULO: O leitor perante a linguagem poética da imagem na série Retirantes de Candido 

Portinari 

Resumo 

Esta pesquisa tem como objetivo abordar questões da linguagem poética através da 
leitura de imagem, trazendo como objeto de estudo as pinturas que compõem a série 
Retirantes, produzidas em 1944, pelo artista plástico brasileiro Candido Portinari. 
Contaremos, para isso, com o aporte de textos de Alberto Manguel, escritor e ensaísta 
argentino, em seu livro Lendo Imagens, e outros autores que ajudaram nas reflexões 
decorrentes dessa análise. Também iremos complementar a essa pesquisa, que se 
encontra em desenvolvimento, acontecimentos a respeito dos movimentos migratórios 
crescentes, na atualidade. 
 
Palavras-chave: Leitor, poética, imagem, pinturas, Candido Portinari, Alberto Manguel. 

TITLE: The Reader before the poetic language in the Works of the Series Retirantes of 

Candido Portinari. 

Abstract 

This research aims to address poetic language issues through image reading, bringing 
as object of study the paintings that make up the series Retirantes, produced in 1944, 
by the Brazilian artist Candido Portinari. For this, we will count on the contribution of texts 
by Alberto Manguel, Argentine writer and essayist, especially the book Reading Images, 
and other authors who helped in the reflections arising from this analysis. We will also 

complement this research with events about the growing migratory movements today. 

 
Keywords: Reader, poetic, image, paintings, Candido Portinari, Alberto Manguel. 

Introdução 

O contato inicial com o projeto nos lançou questionamentos a respeito da relação do 
leitor da imagem perante a linguagem poética que tentaremos responder através da 
leitura da série Retirantes de Candido Portinari, composta pelas pinturas: Família de 
Retirantes, Criança Morta e Enterro na Rede, que elegemos com o intuito de atender ao 
desafio incitado pelo tema e adentrar ao universo da arte, bem como discutir a temática 
das migrações em massa. 

Da escolha do Artista 

Candido Torquato Portinari, Filho de Giovan Battista Portinari e Domenica Torquato, 
migrantes italianos, nasceu em 1903, na cidade de Brodowski, no Estado de São Paulo. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 387 

 

Viveu sua infância entre as lavouras de café em uma fazenda próxima à cidade, onde 
seus pais trabalhavam desde a chegada ao Brasil. 

Aos nove anos de idade começou a familiarizar-se com a pintura, auxiliando em 
pequenos trabalhos nas igrejas das cercanias. Aos quatorze teve contato com 

restauradores italianos que passavam pela região e o contrataram como ajudante. 

Aos quinze matricula-se na Escola Nacional de Belas-Artes, no Rio de Janeiro. No 
decorrer dos anos obtém diversos prêmios em seus trabalhos, tendo sido a conquista 
do "Prêmio de Viagem ao Estrangeiro”, aos 25 anos de idade, que o projetaria em sua 
carreira artística, com o Retrato de Olegário Mariano. Viaja para Paris em 1930 e após 
um ano retorna para o Brasil. À partir daí recebeu inúmeros prêmios e homenagens. Em 
1935 com a tela “Café” teve menção honrosa na exposição de Carnegie Institute de 
Pittsburgh, EUA. Em 1946 retorna a Paris e é homenageado pelo governo francês com 
a “Légion d’Honneur” após sua exposição na galeria Charpentier. Em 1950 recebeu a 
medalha de ouro do "Prêmio Internacional da Paz" e em 1951 realizou exposição com 
lugar de destaque na 1° Bienal de São Paulo. Em 1955 o Internacional Fine-Arts Council 
de Nova York lhe condecora como melhor pintor do ano. 

Da seleção das obras 

No período que Portinari pintou essa série chegava ao fim a segunda guerra mundial, 
incontáveis vezes mais atrozes que a primeira. Milhares de pessoas em todo o mundo 
poderiam facilmente se identificar com os personagens maltrapilhos, desnutridos, 

destituídos de lar e de direitos, que compunham suas telas. 

Ainda que sabido que sua inspiração estava um pouco mais no passado, impregnada 
pelas lembranças de seus primeiros contatos com nordestinos que migraram para São 
Paulo, região sudeste do país onde morava, expulsos de suas terras pela grande seca 
que assolou o início do século XX e pelo abandono político e social que se encontravam, 
Portinari ao pintá-las em 1944, mesmo que com o olhar naquele passado, revelava uma 
tenebrosa e vívida imagem que assombra a humanidade até os dias de hoje, não como 
um fantasma ou uma lembrança, mas como uma dura realidade que necessita ser 

discutida e modificada. 

A história da humanidade é marcada por movimentos migratórios, individuais ou 
coletivos, pela busca por melhores condições de vida ou ainda como tentativa de 
sobrevivência. As migrações moldaram o mundo que conhecemos. O próprio Candido 
Portinari é um descendente direto de retirantes italianos que migraram para o Brasil, 
como tantos outros, fugindo de guerras ou de condições de extrema precariedade. 

Além disso, Candido Portinari fez, através da sua arte, um trabalho social e político que 
hoje chamaríamos de “dar um lugar de fala” a cidadãos excluídos e esquecidos pelas 
classes sociais mais abastadas e políticas. Esse “lugar de fala” transforma-se num grito 
estridente na série Retirantes. 

 
Metodologia 
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Esta pesquisa é de caráter exploratório/investigativo e qualitativo, usamos como 
procedimentos pesquisas bibliográficas. Iniciamos com o levantamento das imagens 
que compõem a Série Retirantes de 1944, seguida de referencial bibliográfico e estudos 
apoiados em discussões regulares semanais a respeito da arte e dos movimentos 
migratórios. Do aporte bibliográfico, os textos de Alberto Manguel nos auxiliam a uma 
aproximação do observador com a leitura poética da imagem. Walty, Merleau-Ponty, 
Hannah Arendt, e outros se somam a bibliografia que permeou as discussões, 
enriquecendo nosso estudo e análise. 

Objetivando traçar um paralelo com os acontecimentos do período da produção da obra 
e a atualidade, identificamos alguns artistas que também se relacionam com o tema das 
migrações, dentre eles podemos citar Banksy e Blu. Ai Weiwei também apresenta um 
forte direcionamento em defesa dos grupos migratórios em estado de vulnerabilidade. 

 
Resultados e Discussões 

 

Na atualidade, os retirantes estrangeiros, personagens reais do crescente movimento 
migratório que volta a assolar o mundo sofrem, como outrora os sertanejos de Portinari, 

o descaso e a indiferença. 

Nos últimos anos suas telas pareceram se materializar através dos noticiários e toda a 
sorte de informativos que traziam um panorama dos acontecimentos sobre as migrações 
em massa. Ao olharmos a referida Série, rapidamente iremos identificar esses migrantes 
contemporâneos, indiscutivelmente, transferidos para as telas, estas que nasceram 
muito antes que a maioria das pessoas as quais hoje tais imagens emprestam face e 
fala. Milhares de anônimos buscando através do deslocamento espacial uma chance de 
continuar existindo, tal qual no tempo de Portinari quando, do mesmo modo, outros 
motivaram as pinturas. 

No entanto, o que se faz peculiar nas cenas retratadas por Portinari na série Retirantes 
não é o visível, mas o que está ausente. Alguns elementos podem ser captados de 
imediato, ainda que nenhuma palavra seja dita a respeito. Mesmo sentimentos se 
tornam visíveis, como dor, agonia, desespero e também o esbulho. Apesar de todas as 
coisas que podem ser visualizadas, são as que não estão representadas as que 
desnudam as imagens, as ausências: do lar; da proteção do Estado; do pertencimento, 
estão em cada enquadramento dessas pinturas. 

Ao que concerne a leitura, na busca de compreender essa conexão e a força das 
imagens, Manguel (2006) nos remeteu a Aristóteles, este sugeriu que todo processo de 
pensamento requer imagens. Partilhando de um conceito semelhante, Walty (2000, p. 
48), afirmou que “sem necessidade de gravuras ou quaisquer ilustrações, imagens se 
formam na mente do leitor por força dos recursos utilizados [...], atravessados sempre 
pela rede de significações. Tudo são imagens, linguagem que se faz figura a desafiar o 
investimento do leitor no texto”. 

As afirmações acima nos fizeram conjecturar: a leitura é uma forma de decodificação e 
recodificação onde o resultado final é sempre uma imagem? Mesmo que a imagem não 
esteja preliminarmente visível, os recursos de linguagem sempre nos conduzem a ela? 
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A leitura é por si, um caminho para revelá-las, validá-las ou difundi-las? Ao procedermos 
à leitura de uma imagem produzimos a imagem da imagem? 

Outros questionamentos surgiram a respeito dos processos de pensamento, citados, 
sobretudo quando nos deparamos com pessoas nascidas cegas, que jamais tenham 
experimentado a visualização de qualquer imagem, então Manguel (2006, p.21) nos traz 
a reflexão de que “para o cego, outras formas de percepção, sobretudo por meio do som 
e do tato, suprem a imagem mental a ser decifrada”. Aqui podemos perceber o quão 
amplo e complexo se faz a leitura de uma imagem, mas que também nos remete a 
novas indagações quanto aos meios pelos quais elas podem ser decifradas no 
pensamento. 

Sobre o pictórico Manguel (2006) nos diz que o que vemos é a tradução das próprias 
experiências e dá como exemplo a visualização de uma pintura com barcos por 
diferentes pessoas, a exemplo de uma que goste de andar de barco e outra que tenha 
sofrido um acidente marítimo, cada uma terá uma afetação pessoal peculiar. Em outras 
palavras, cada uma decodificará a imagem de acordo com suas vivências. Há de 
levarmos em conta ao pensar em tal afirmação que a cultura que construímos ao longo 
do tempo através da consolidação das sociedades e da historia que nos conecta muito 
além das vivências pessoais, da empatia ou do gosto e, assim como acontece na 
extensa e rica literatura já produzida ou nas correntes filosóficas (tantas convergentes 
quantas divergentes entre si) que, vez por outra, encontramo-nos diante de algo que (ao 
menos conscientemente) foge a qualquer deliberação e ainda assim nos encanta ou 
assombra. 

Em visita a uma biblioteca, podemos passar frente a centenas de livros e folheá-los. 
Ainda que muitos desses livros tratem de assuntos do nosso profundo interesse, há no 
prólogo algo que nos leva a ler este ao invés daquele; um termo ou um resumo que nos 
incita a buscar o completo conteúdo. Já com as imagens, ainda que estejamos 
percorrendo corredores com uma imensa variedade ou visitando um museu riquíssimo 
em pinturas, e estejamos com o olhar atento e provido de interesse e consciência, vez 
por outra nos perceberemos diante de uma imagem a qual não escolhemos, e após ter-
nos demorado a sua frente com deleite ou assombro, é bem possível que ainda assim 
saiamos de lá impregnados por ela. Ao nos dar o exemplo dos barcos, citado na 
introdução, Manguel (2006, p.27) nos diz que “o que vemos não é nem a pintura em seu 
estado fixo, nem uma obra de arte aprisionada [...] O que vemos é a pintura traduzida 
nos termos da nossa própria experiência. 

As imagens, assim como tudo que é produzido pela humanidade, coletiva ou 
individualmente têm narrativas, ainda que algumas vezes apenas implícitas. A narrativa 
do drama que daria causa a referida obra de Portinari já estava presente, muito antes 
da primeira pincelada, e mesmo após a pintura ser concluída continua ganhando forma 
e significações através do observador/leitor. Manguel nos diz que “Formalmente, as 
narrativas existem no tempo, e as imagens, no espaço”. O Autor menciona que, ao 
lermos imagens atribuímo-las temporalidade e narrativa. Dessa forma ampliamo-las e a 
limitação da moldura cessa, “e, por meio da arte de narrar histórias (sejam de amor ou 
de ódio), conferimos à imagem imutável uma vida infinita e inesgotável.” (MANGUEL, p. 
24-27). 

 

Conclusão 
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Ao analisar as pinturas da referida Série nos aproximamos enquanto observadores/ 
leitores do tema ao que a obra conecta, sendo-nos assustadoramente contemporâneo. 
Apesar de sete décadas separarem a produção da obra aos dias atuais, e, este intervalo 
de tempo parecer breve, neste período que os separam a humanidade alcançou feitos 
extraordinários, através das ciências e da tecnologia. Ampliou consideravelmente sua 
compreensão do universo, da biologia, da química, da física, da genética, entre tantos 
outros campos do conhecimento que, perceber a atualidade da obra aqui apresentada 
e a antiga problemática que a mesma reflete, chega a desvelar um doloroso paradoxo 
sobre o progresso humano. 

No que concerne a análise estética, nossa tentativa ocorreu no intuito de fazer uma 
revisitação, percebendo linguagens, recursos, estilos e paletas nas obras que 
representam a série, com tanto em comum, mas ao mesmo tempo tão distintas umas 
das outras, permeando entre outras influencias, o expressionismo e o cubismo, ao 
mesmo tempo que infere em pequenos detalhes resquícios de impressionismo, 
imprimindo, ainda assim, em cada trabalho seu estilo pessoal, próprio e distinto. 

As reflexões sobre a crise migratória da atualidade também nos serviu para 
compreender a obra de Portinari e suas significações. Para nós tornou-se evidente que 
a Arte vai muito além da experiência estética, que um personagem, ainda que anônimo, 
pode contar a história de muitos e que a humanidade ainda tem muito a superar. 

Muitas das questões que surgiram nessas discussões ainda perduraram sem respostas, 
mas certamente servirão de motor para uma nova e incessante busca. 
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TÍTULO: Gênero e Contextos rurais: revisão integrativa da literatura 

Resumo 

Este trabalho objetivou analisar a literatura científica disponível sobre as relações entre 
gênero e ruralidades. Para isso, realizou-se uma revisão integrativa da literatura na 
biblioteca virtual da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). Os critérios de inclusão dos artigos científicos foram: artigos publicados no 
período de 2008 a 2018, revisados por pares e disponibilizados em língua portuguesa e 
espanhola. Utilizou-se os descritores “gênero”, “mulher” e “rural”, encontrando 390 
artigos. Foram selecionados os estudos que abordem a vulnerabilidade em 
comunidades rurais e tradicionais e os modos de subjetivação feminina, totalizando 15 
trabalhos. Os artigos analisados são em sua maioria empíricos (73%) e a publicação 
dos artigos permaneceu estável durante o período analisado, obtendo um pico entre 
2016 e 2017. Os estudos abordam majoritariamente estratégias e formas de 
empoderamento feminino, políticas públicas direcionadas às mulheres, e novos modos 
de sociabilidade. A invisibilização do trabalho feminino nos contextos rurais é também 
marcante na literatura. Além disso, se observa a indiferença quanto às especificidades 
de saúde das mulheres rurais e a carência e ineficácia das políticas de combate à 
violência de gênero. Dentre as formas de resistência às normas tradicionais de gênero, 
os trabalhos apontam novos modos de subjetivação insurgentes, como a incorporação 
de pautas feministas pelos movimentos sociais rurais. 
 
Palavras-chave: Gênero, Rural, Ruralidades 

TITLE: Gender and Rural Contexts: a integrative literature review 

Abstract 

This paper aimed to analyze the available scientific literature on the relations between 
gender and ruralities. For this, an integrative literature review was performed in the virtual 
library of the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível (CAPES). The 
inclusion criteria of the scientific articles were: articles published from 2008 to 2018, peer 
reviewed and made available in Portuguese and Spanish. We used the descriptors 
“gender”, “woman” and “rural”, finding 390 articles. Studies addressing vulnerability in 
rural and traditional communities and the modes of female subjectivation were selected, 
totaling 15 studies. The articles analyzed are mostly empirical (73%) and the publication 
of articles remained stable during the period analyzed, peaking between 2016 and 2017. 
The studies mostly address strategies and forms of female empowerment, public policies 
directed at women, and new forms of sociability. The invisibility of female labor in rural 
contexts is also striking in the literature. In addition, the indifference regarding the health 
specificities of rural women and the lack and ineffectiveness of policies to combat gender 
violence are observed. Among the forms of resistance to traditional gender norms, the 
works point to new modes of insurgent subjectivation, such as the incorporation of 
feminist agendas by rural social movements. 
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Keywords: Gender, Rural, Ruralities 

Introdução 

Esse plano de trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa que visa problematizar os 
processos de autonomia, gestão do cotidiano e modos de vida de mulheres moradoras 
de assentamentos de reforma agrária e beneficiárias do Programa Bolsa Família no 
estado do RN. As áreas rurais, consideradas espaços de vida e trabalho e apesar de se 
revestir de uma diversidade social, cultural e econômica, encontram ainda a existência 
de um modelo de agricultura familiar em certa medida marcado por lugares tradicionais 
de gênero em que muitas vezes o homem chefe de família toma as principais decisões 
no âmbito do processo produtivo, gerando hierarquizações em torno dos demais 
membros da família. No entanto, percebe-se o esforço mobilizador de mulheres em 
torno de movimentos sociais e sindicatos rurais no sentido de tensionar essa realidade, 
colocando-as como beneficiárias diretas de algumas políticas públicas e programas 
sociais que têm possibilitado movimentações nos lugares tradicionais de gênero. Dentre 
tais ações, destaca-se o Programa Bolsa Família, que embora tenha sido alvo de crítica 
por parte de algumas feministas (Bartholo, Passos & Fontoura, 2017), uma vez que 
reforça o lugar de cuidadora da família ao destinar às mulheres as beneficiárias titulares 
do recurso, por outro lado, tem possibilitado ganhos de autonomia, seja na gestão dos 
gastos com o valor recebido, seja de decisões quem visam a sua autonomia de gênero 
em âmbito familiar e comunitário (Lavinas, Cobo & Veiga, 2012). Nosso problema de 
pesquisa, portanto, diz respeito aos processos de subjetivação a partir dos impactos 
dessa política pública para a construção de autonomia e redimensionamento dos papéis 
de gênero tradicionalmente postos em operação no interior das relações familiares, 
comunitárias e institucionais. Para tanto, torna-se fundamental discutir a relação entre a 
categoria gênero no âmbito dos contextos rurais, com vistas a problematizar os lugares 
socialmente designados aos homens e mulheres no campo que vivem a partir de 
modelos produtivos hierarquicamente configurados em que, via de regra, reforçam não 
só o binarismo de gênero, bem como a inferioridade das mulheres no conjunto de ações 
em torno dos modos de vida e de trabalho na agricultura familiar, excluindo-as de 
importantes tomadas de decisões no gerenciamento dos processos produtivos (Scott, 
Cordeiro & Menezes, 2010) . Essa articulação gênero e contextos rurais foi feita de 
modo a levantar as produções teóricas que não só indicam as permanências em torno 
dos lugares tradicionais de gênero, mas também das rupturas promovidas pelas ações 
de mobilização de mulheres do campo. Portanto, há que se considerar uma perspectiva 
crítica dos estudos de gênero que ressaltam a historicidade, o caráter de construção 
social e dos atravessamentos de poder que informam tal categoria (Galinkin & Ismael, 
2011; Butler, 2006, Rubin, 2012) acrescido aos contextos rurais. O objetivo deste 
trabalho é realizar uma revisão integrativa da produção científica publicada sobre a 
categoria gênero em interface com os contextos rurais. 
 
Metodologia 

 
Foi realizado levantamento bibliográfico da produção científica latino-americana 
publicada nos últimos dez anos, com resumo e texto completo em espanhol e/ou 
português disponível on-line, no Portal de Periódicos CAPES. A busca foi feita a partir 
dos seguintes descritores: Gênero, Rural, Ruralidades. A organização dos dados foi feita 
em um instrumento estruturado que serviu para identificar as diferentes definições dos 
conceitos (com inclusão de expressões e fragmentos textuais), as categorias 
importantes para a análise e as associações/aproximações com outros conceitos, por 
meio do software Atlas.ti. A análise dos dados foi realizada por meio da leitura exaustiva 
do material e priorizou a identificação dos modos como se articulam a categoria gênero 
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aos contextos rurais, os tipos de ruralidades presentes e os enfoques dados tanto para 
o gênero. O levantamento de artigos científicos ocorreu entre novembro e dezembro de 
2018. Os foram selecionados através do Portal de Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES/Brasil), no período de 2008 a 
2018. 
 
Resultados e Discussões 

 
Foram priorizadas as produções que continham discussões sobre o ser mulher, modo 
de vida e trabalho feminino nos contextos rurais e comunidades tradicionais. Em relação 
a distribuição da produção de artigos ao longo dos anos mapeados, de 2008 a 2018, 
percebe-se que o número de artigos permaneceu estável ao longo do período, com um 
pico entre os anos 2016 e 2017. Em relação à nacionalidade dos autores, a maioria dos 
artigos era de autores brasileiros ou colaborações entre autores brasileiros e 
estrangeiros. Foi escolhido manter na revisão um artigo de Moçambique porque, apesar 
de não se referir à temática latino-americana, também pode se inserir no contexto de 
decolonialidade. As áreas de conhecimento das produções foram diversas, havendo a 
maior concentração de artigos nas Ciências Sociais, seguida dos Estudos de Gênero, 
multi-áreas e Psicologia. As temáticas abordadas pelos trabalhos foram categorizadas 
em 3 eixos de análise: (a) mulher e políticas públicas, (b) trabalho feminino e 
subjetivação. Mulher e Políticas Públicas As discussões sobre políticas públicas 
encontradas no mapeamento cobriram áreas e temáticas variadas. Dois artigos relatam 
a dificuldade das mulheres no que diz respeito ao acesso à titularidade da terra em que 
trabalham, os impactos exercidos por essa dificuldade em suas vidas cotidianas e as 
estratégias decorrentes dela. Coelho (2012), em uma pesquisa sobre a autoimagem da 
mulher rural no estado de Rondônia, pode observar nos discursos dessas mulheres a 
preocupação sobre a perda da titularidade da terra na ocasião da morte ou ausência de 
um companheiro masculino, a impossibilidade relatada por elas de terem seus direitos 
reconhecidos pelos órgãos estaduais, que por sua vez ocasiona a necessidade de 
registrar seus bens em nome de filhos do sexo masculino (p. 191). Bonfim e Costa 
(2013) apontaram a desigualdade de gênero no Movimento Sem Terra (MST) em 
contextos de reforma agrária, em que poucas mulheres são beneficiadas com a posse 
de terra; os autores defendem que essa prática é resultante de hierarquias sociais que 
atribuem à mulher a responsabilidade pela realização do trabalho doméstico e o cuidado 
dos filhos, enquanto a participação em questões públicas e legais como 
responsabilidade masculina, o que afasta as mulheres do exercício da cidadania. Ainda 
segundo os autores, apesar de no Brasil as mulheres possuírem formalmente o direito 
a posse de terra desde a Constituição de 1988, a igualdade legal não levou a um 
aumento significativo de mulheres beneficiadas (Bonfim e Costa 2013, p. 200). Martínez 
Montenegro e Baeza Leiva (2017) relatam a dificuldade da mulher rural no acesso a 
posse de terra em Cuba. Devido às particularidades do sistema cubano, a posse de 
terra em caso de falecimento não é destinada aos herdeiros tradicionais, mas sim 
deixada como herança do trabalhador para outros que também trabalham a terra. Nesse 
sentido, a mulher rural acaba sendo invisibilizada, pois seu trabalho na terra, seja 
caracterizado como trabalho reprodutivo ou produtivo, é considerado não como trabalho 
mas como um “dever de esposa” e “ajuda” ao companheiro. Elas apontaram a 
necessidade de justiça no cumprimento da igualdade de gênero no acesso aos direitos. 
Jorge e Brandão (2012) estudando o acesso à previdência e a relação entre gênero e 
acesso a direitos sociais em uma comunidade quilombola, constataram que a tentativa 
de aumentar o escopo do acesso aos benefícios previdenciários não tem alcançado 
populações negras (p. 163). Foi percebido que a comprovação do trabalho rural feito 
pelas mulheres é dificultada por conta de elementos culturais que se inscrevem na 
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ordem da dominação masculina, como não serem registradas como proprietárias das 
terras, não terem acesso a documentação. As autoras apontaram a influência de uma 
androcentria institucional nos requisitos para o acesso à cobertura previdenciária, visto 
que a legislação de proteção social universal é cega a elementos sociais diferenciais 
como raça e o gênero (Jorge e Brandão, 2012, p. 162). No estudo de Cândido e Lopes 
(2010), é relatado o sucesso de uma política pública de crédito pecuário destinado a 
mulheres rurais em Moçambique. O crédito, que era concedido na forma de animais e 
cobrado com a doação de filhos desses animais ao governo, para serem repassados a 
outras beneficiárias, exerceu um papel importante na elevação do status social das 
mulheres em suas comunidades. O estudo aponta a importância da criação de novas 
políticas e alternativas que deem conta das demandas sociais das mulheres rurais. 
Bonfim e Costa (2013) apontam a necessidade de atentar para as especificidades dos 
contextos rurais na criação de políticas de combate a violência contra a mulher nessas 
localidades, bem como um maior desenvolvimento dessa temática no âmbito do estado 
e da academia. Leite, Dimenstein, Dantas, Silva, Sales Macedo e Sousa (2017) 
apontaram a necessidade de incorporar discussões sobre gênero e ruralidade no âmbito 
da saúde mental. Foram apontadas as diferenças entre as expressões e motivações de 
sofrimento mental entre homens e mulheres rurais, e os diferentes tipos de transtornos 
apresentados por essas populações. Segundo os autores, é necessário levar 
discussões de gênero, ruralidade e territórios aos profissionais de saúde, especialmente 
da Atenção Primária, bem como sobre os múltiplos fatores associados ao sofrimento 
mental entre homens e mulheres. Trabalho Feminino e Subjetivação Mundin e Teodósio 
(2011) relatam que o modo de organização do trabalho nos assentamentos rurais não 
deixa de ser influenciado pelos modos de organização tradicionais de trabalho, como a 
separação entre os gêneros, o que acaba por gerar questionamentos internos acerca 
do modo coletivista e igualitário de sua concepção. Nesse sentido, o trabalho produtivo 
da mulher no assentamento não é reconhecido como componente integrante da 
produção, e sim como uma ajuda ao trabalhador principal, que é o homem (p. 115). Os 
autores indicam a economia solidária como uma ferramenta para se atuar positivamente 
nos processos de emancipação da mulher possibilita inclusão produtiva, (re)significação 
do trabalho, abrindo espaço para a construção de percepções, relações e práticas 
emancipatórias (p. 109). Modos alternativos de produção também são explorados no 
estudo de Castro, Chaves e Meneses (2018) e Bonilha e Sachuk (2011), que mostram 
formas de organização solidária e associativista na confecção de jóias artesanais e seu 
papel na construção de identidades positivas para as mulheres rurais, aumento da 
autoestima e a possibilidade de ter seu trabalho reconhecido e valorizado pela 
comunidade onde vivem. Samper-Erice e Charão-Marques (2017) chamam atenção 
para como os programas sociais voltados ao desenvolvimento econômico e trabalho por 
vezes não somente não prestaram atenção nas mulheres, como pioram ainda mais sua 
condição e status (p.686). O artigo critica o modo como as propostas liberais de 
desenvolvimento direcionadas às mulheres agem de forma a invisibilizar suas 
particularidades, focando apenas na incorporação e adequação ao um mercado de 
trabalho masculinista. Tais projetos de desenvolvimento resultaram em uma excessiva 
carga de trabalho para as mulheres, visto que foi desconsiderado o trabalho ‘reprodutivo’ 
que elas cumprem no âmbito doméstico São criticadas as perspectivas liberais e 
individualistas de desenvolvimento, que desconsideram a possibilidade de 
empoderamento como um processo coletivo, e apontam como alternativa aos modos 
tradicionais de se pensar o desenvolvimento a pluralidade de modelos de 
desenvolvimento explorados pelos feminismos camponeses. As autoras demonstram 
que os modelos de desenvolvimento e os modos de se pensar o feminismo adotados 
pelos Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) e os diversos grupos que o 
compõem não se pretendem nem podem se pretender homogêneos e universais, pois 
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representam diferentes vieses (p. 700), adequando-se às necessidades dos grupos de 
mulheres que os empregam. 
 
Conclusão 

 
Chamou a atenção nesse mapeamento o foco das produções em novas alternativas de 
produção, desenvolvimento econômico e desenvolvimento de modos de vida nos 
contextos rurais, o que demonstra a pluralidade de transformações que vêm ocorrendo 
nesses contextos. As possibilidades teóricas e demandadas de estudo campo, como 
proposto pelos autores analisados, envolvem um olhar para as novas ruralidades, que 
dizem respeito impacto da globalização nos modos de vida e trabalho, impacto das 
novas tecnologias e mudanças no processo de trabalho, como a emergência de novas 
atividades econômicas, pluriatividade e trabalho cooperativo. Torna-se essencial, para 
entender os modos de subjetividade feminina nos espaços rurais, entender os 
atravessamentos entre a cultura local e a diversidade do feminismo camponês. 
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TÍTULO: A CONFIGURAÇÃO DO DISCURSO CONTRÁRIO AOS DIREITOS 

HUMANOS EM COMENTÁRIOS DE PORTAIS DE INFORMAÇÃO: ESTUDO DE 

ASPECTOS RETÓRICOS 

Resumo 

Os direitos humanos incluem várias garantias, como o direito à vida, à liberdade, à livre 
expressão de pensamentos, ao trabalho e à educação, e devem ser oferecidos de forma 
igualitária a todos os seres humanos. Entretanto, por muitas vezes esses direitos são 
negados ou questionados. Tendo isso em mente, esta pesquisa tem por objetivo 
analisar as construções argumentativas no discurso contrário aos direitos humanos em 
comentários de portais de informação, procurando observar as estratégias recorrentes 
usadas para sustentar a rejeição a esses direitos. Para isso, foram utilizados como 
arcabouço teórico os estudos sobre argumentação e princípios da análise do discurso. 
O corpus da pesquisa, por sua vez, foi composto por comentários retirados dos 
principais portais de informação: o Terra, o G1 e o UOL. Esses comentários foram 
coletados a partir de notícias ligadas a questões pertinentes com o tema de pesquisa, 
sobretudo quando se trata de direitos das pessoas LBGTQ+ (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Transexuais, Queers, etc.) e de questões ligadas à segurança pública e à 
criminalidade. Após a análise dos dados, foi possível perceber diferentes recursos 
argumentativos regulares nesses comentários, como a presença de um ethos 
autoritário, um apelo ao discurso religioso e recursos como a ironia, que se voltam, 
sobretudo, para a inferiorização de sujeitos como forma de torná-los não merecedores 
de direitos. 
 
Palavras-chave: Direitos Humanos; Comentários em portais de informação; 

Argumentação. 

TITLE: CONFIGURATION OF DISCOURSE AGAINST HUMAN RIGHTS IN 

INFORMATION PORTAL COMMENTS: STUDY OF RETORICAL ASPECTS 

Abstract 

Human rights include various safeguards, such as the right to life, liberty, free expression 
of thought, work and education, and should be offered equally to all human beings. 
However, these rights are often denied or questioned. Keeping this in mind, this research 
aims to analyze the argumentative constructions in the discourse against human rights 
in comments of information portals, seeking to observe the recurring strategies used to 
support the rejection of these rights. For this, we used as theoretical framework the 
studies on argumentation and principles of discourse analysis. The research corpus was 
composed by comments taken from the main information portals: Terra, G1 and UOL. 
These comments were collected from news related to research-relevant issues, 
especially when it comes to the rights of LBGTQ + people (Lesbians, Gays, Bisexuals, 
Transsexuals, Queers, etc.) and issues related to public safety and criminality. After 
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analyzing the data, it was possible to perceive different regular argumentative resources 
in these comments, such as the presence of an authoritarian ethos, an appeal to religious 
discourse and resources such as irony, which focus mainly on the inferiority of subjects 
as a way of making them not deserving of rights. 
 
Keywords: Human Rights. Comments on information portals. Argumentation. 

Introdução 

A expressão “direitos humanos” tem passado por diversas ressignificações ao longo da 
história da sociedade moderna e muito disso se deve à complexidade inerente ao 
caráter político-ideológico de cada indivíduo (ARAÚJO FILHO, 1998, p.17). Neste 
sentido, buscando estabelecer uma relação consensual, além de tencionar preservar e 
defender as individualidades de cada ser humano, em 10 de dezembro de 1948, a 
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) decide aprovar a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desde então, iniciou-se o processo de 
formação do que conhecemos hoje como direitos humanos (BOBBIO, 2004, p. 19-20): 
um conjunto de garantias no âmbito jurídico que incluem, entre outras coisas, o direito 
à vida, o direito à integridade física e o direito à dignidade. A partir desse marco, houve 
a internacionalização desses pressupostos defendidos, entretanto são escassas as 
medidas protetivas implementadas para garantir os direitos humanos nas comunidades 
do mundo todo. Levando em consideração que vivemos em uma sociedade 
modernizada, dotada de meios informacionais para livre expressão de preceitos, 
cercada de uma esfera midiática onipresente, é notável a crescente discussão sobre a 
validade do que consideramos hoje direitos humanos. Há um questionamento ainda 
mais acentuado quanto a isso ao direcionarmos nossos olhares sobre certa parcela da 
sociedade que está colocada à margem dos outros indivíduos, como as pessoas que 
pertencem ao grupo LGBTQ+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queers, etc) e 
a comunidade carcerária. A mobilização destes questionamentos é subsidiada pelas 
mais variadas formas e, nesse caso, não leva em consideração os direitos que deveriam 
ser garantidos a cada cidadão. Por um lado, vivemos em uma sociedade marcada por 
um preconceito que acaba por levar muitos a não respeitarem os direitos de pessoas 
LGBTQ+; e por outro, há indivíduos que tendem a acreditar que “o abuso dos direitos 
de alguns, os criminosos, é indispensável para a preservação dos direitos da maioria” 
(CANO, 2011, p.34). Partindo destas premissas, pretende-se com esta investigação 
analisar as construções argumentativas em discursos contrários aos direitos humanos 
em comentários de portais de informação, observando as estratégias mais regulares 
usadas para sustentar a rejeição a esses direitos. Para tornar isso possível, utilizamos 
como arcabouço teórico estudos que tratam diretamente sobre a argumentação para 
analisar os comentários que manifestam rejeição aos Direitos Humanos. A investigação 
em torno das construções argumentativas nos comentários em portais de informação 
se justifica na medida em que observamos as tecnologias digitais de informação e 
comunicação de nossa época e como permitem uma participação ampla, mas ao 
mesmo tempo pouco aprofundada sobre determinados assunto, pouco preocupada com 
a coletividade; pelo contrário, priorizam exclusivamente a “autocentração”, ou 
individualismos (ROJO; BARBOSA, 2015, p.119). Esta investigação torna-se necessária 
ainda visto que presenciamos os embates ideológicos presentes nas mais diversas 
esferas da sociedade, com destaque para o fato de que entidades políticas têm 
procurado desconstruir garantias até então conquistadas quando se refere aos direitos 
de pessoas homossexuais. Neste sentido, é preciso recordarmos as negativas de 
setores consideráveis da sociedade para a recente aprovação do projeto de Lei 
672/2019, que inclui na Lei do Racismo crimes de discriminação por orientação sexual 
ou de identidade de gênero; e do projeto de lei 191/2017, que estende a proteção da Lei 
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Maria da Penha a pessoas transexuais. Além disso, deve-se considerar ainda os vários 
relatos de abuso de autoridade no que se refere aos presos que, muitas vezes, são 
tratados de forma desumana, submetidos a violências dos mais variados tipos, seja 
física ou psicológica, reflexos de uma sociedade autoritária que não garante os direitos 
a esses indivíduos. 
 
Metodologia 

 
Para a composição do corpus utilizado nesta pesquisa, foram selecionadas notícias que 
abordassem temáticas relacionadas à comunidade LGBTQ+ (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Transsexuais, Queers, etc.); aos indivíduos em situação carcerária; e 
questões de criminalidade ou segurança pública quando ligadas ao direito à vida e 
integridade física. Isso se justifica pela discussão gerada em torno desses assuntos, 
acarretando a produção de comentários diversos nos portais acerca das temáticas. Os 
portais que foram selecionados para a coleta dos comentários foram o Terra, o G1 e o 
UOL, devido a possibilidade de acesso a uma variedade maior de comentários. Para 
coletar os textos, buscaram-se comentários que contemplassem notícias publicadas nos 
últimos três anos, o que nos possibilitou enxergar um panorama recente em torno da 
problemática. Além disso, inicialmente eles seriam selecionados de 10 (dez) notícias 
semelhantes nos três portais, entretanto, devido à impossibilidade em alguns casos, foi 
preciso realizar os ajustes necessários de forma que não comprometesse os resultados 
das análises. Desta forma, além dos portais acima citados, buscamos comentários 
postados a partir da rede social Twitter, o que nos possibilitou acessar uma quantidade 
maior de comentários, cerca de 200 textos pertinentes com o estudo. Para a realização 
das análises, utilizaram-se como arcabouço teórico os estudos da argumentação 
(FIORIN, 2015; ABREU, 2008) e princípios da análise do discurso (BRANDÃO, 2012). 
Por intermédio desses pressupostos, entre outros que foram utilizados posteriormente 
em adição, foi possível verificar de que forma ocorre a configuração do discurso 
contrário aos Direitos Humanos presente nos comentários coletados. 
 

Resultados e Discussões 

 
Partindo do corpus para a realização desta análise e levando em consideração os 
pressupostos teóricos apresentados anteriormente, foi possível identificar seis recursos 
retóricos que são mobilizados de forma recorrente em textos que rejeitam os direitos 
humanos. São eles: certas formas de construção do éthos, a utilização de ironia, a 
conclusão inatingente, o recurso de presença (ou focalização) e argumentos que apelam 
para o pathos. Para melhor visualização, a análise está organizada sistematicamente 
na seguinte ordem: primeiramente faremos considerações sobre cada recurso retórico, 
logo após exporemos a forma como eles se manifestam e por último explicitaremos de 
que forma eles estão presentes no texto. Além disso, os comentários estão organizados 
em ordem sequencial, dispostos no Anexo I: C1, C2, C3 e assim sucessivamente. 
Construções de ethé O primeiro recurso retórico que abordaremos nesta análise baseia-
se na construção de uma imagem que é criada pelo enunciador nos discursos ou ethos. 
Esse recurso é utilizado para expor aos interlocutores traços de comportamento ou de 
caráter do produtor do texto e objetiva criar adesão à tese de quem o cria 
(MAINGUENEAU, 2008a, p.19). Nos casos que consideraremos a seguir, será possível 
evidenciar a manifestação de pelo menos duas construções criadas: uma que é mais 
autoritária e outra que se pode relacionar à arethé, que reclama a sinceridade ou virtude 
de quem enuncia (FIORIN, 2004, p. 120). O ethos autoritário nos casos em que foi 
possível identificá-lo foi evidenciado pelas escolhas lexicais dos textos e por um tom 
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agressivo das afirmações, muitas vezes reforçado com recorrências de escrita em caixa 
alta. Esse ethos se apoia ainda, em boa medida, em um forte apelo ao discurso religioso. 
A utilização desse recurso é exemplificada em C1, C2 e C3. No caso desses 
comentários, os enunciadores defendem seu ponto de vista contrário à criação da lei 
que criminaliza a homofobia. Para que isso seja possível, eles mobilizam a criação de 
uma imagem pessoal que esteja de acordo com aquilo em que acreditam ou com o meio 
social em que estão inseridos. A construção do ethos autoritário nos comentários 
analisados se deu de pelo menos três formas diferentes: pelas escolhas lexicais, 
inclusive em tons de ameaça como o “Aguardem”, em C3; por recursos gráficos que 
sinalizam a agressividade, como o uso das letras em caixa alta e sinais de exclamação. 
Em C2; e em C1, C2 e C3 pelo apoio no discurso religioso, prevalecendo apenas o que 
se considera correto nos preceitos elencados na Bíblia e aquilo que nessa ótica se toma 
como a vontade de Deus. Desta forma, a imagem transmitida pelo enunciador, nestes 
casos, é de alguém categórico, impositivo, que não considera a legitimidade de posições 
diferentes da sua. A segunda manifestação de ethos que observamos defende a mesma 
visão, mas valendo-se de uma imagem de produtor ligada à virtude, à sinceridade 
(areté). Retoricamente falando, a ideia é que, passando o produtor a imagem de franco, 
sincero, o leitor tende a tomar como verdadeiro o que é dito sobre algo (pensamos: “do 
contrário, por que ele arriscaria dizer isso?”). Nos casos em que foi possível notar essas 
ocorrências, os enunciadores se posicionam até mesmo como possíveis mártires por 
defender uma visão contrária aos direitos humanos, ou seja, alguém que se posiciona 
assim sem temer as consequências, mesmo que sejam elevadas. Esta subcategoria 
pode ser observada em C4, C5 e C6. Como foi possível observar na análise, o discurso 
contrário aos direitos humanos, no caso dos enunciadores desses comentários, é 
sustentado por uma imagem de franqueza por parte de quem o diz. Os enunciadores 
em questão procuram passar essa imagem ao se colocarem como pessoas que dizem 
algo porque creem nisso e que o fazem mesmo diante de possíveis punições, buscando 
assim a adesão dos interlocutores aos ideais do seu discurso. Em C4, o enunciador se 
posiciona contra a lei que criminaliza a homofobia, afirmando que o faz mesmo que isso 
lhe custe à prisão. Já em C5, essa franqueza é construída quando o enunciador do 
comentário diz que jamais se calará quando vir algo que, no seu contexto, ele considere 
errado. E em C6, deixa-se claro que o enunciador considera os preceitos cristãos acima 
de qualquer outro e que, se for preciso, irá às ruas protestar contra a lei anti-homofobia. 
Os enunciadores, portanto, rejeitam explicitamente os DH, dizendo não temer 
consequências, como se isso partisse de um compromisso moral maior de dizer o que 
dizem. É assim que tentam legitimar a posição assumida, de rejeição aos DH. Ironia O 
segundo recurso retórico que abordaremos é a ironia. Esse recurso argumentativo 
configura-se pela proposição de um enunciado que é subvertido pelo seu enunciador 
(MAINGUENEAU, 2008b, p. 221). Segundo Machado (2008, p.17) “o sujeito-irônico 
prefere – por uma razão ou outra – enunciar algo por meio de uma não-verdade que o 
protegerá, sem dúvida, das sanções que um enunciado muito agressivo ou direto 
poderia provocar”. Desta forma, o ponto de vista do enunciador irônico não é totalmente 
explícito, mas passível de evidenciação. A utilização desse recurso tem como objetivo 
combater um ponto de vista, de algum modo tornando-o ridículo na sentença, fazendo 
com que se valorize o contrário, pois este é o que afinal é defendido pelo enunciador 
(MAINGUENEAU, 2008b, p. 222). Pode-se observar a manifestação desse recurso em 
C7, C8 e C9, comentários para notícias que estão relacionadas a casos de assaltantes 
presos e à rebelião de detentos. Nesses comentários, a ironia se manifesta por meio 
das escolhas lexicais por parte dos enunciadores dos comentários, que, para referir-se 
aos réus, usam termos como santos (C7), coitadinhos (C8) ou vítimas sociais (C9). No 
último caso em que isso se manifesta, a expressão que denota ironia ainda foi sinalizada 
entre aspas para que fosse visualizada por quem lê, de modo que pudesse perceber 
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que esse uso provém na realidade do posicionamento que é rejeitado aqui por meio da 
ironia. Nesses três casos é possível perceber de que forma ocorre a ideia do uso do 
ridículo pelos enunciadores, pois há uma tentativa de escarnecer do posicionamento de 
quem relaciona a questão prisional com uma questão social. Em todos os casos os 
enunciadores defendem um ponto de vista implícito, a saber: que detentos não devem 
ter direitos (rejeitando assim os direitos humanos), mas ele fica bem mais evidenciado 
nos dois últimos, quando é suscitada a defesa de que os detentos sejam punidos com 
sentença de morte. Conclusão inatingente A quarta categoria que observaremos, 
segundo Abreu (2008, p.39), está relacionada com a utilização de um argumento em 
que se cria uma conclusão indevida sobre determinado fato, ou conclusão inatingente. 
Este recurso é mobilizado em comentários como C10, C11 e C12 sobre a lei que 
criminaliza a homofobia. A construção argumentativa desses comentários gira em torno 
do que é considerado uma falácia não formal (ABREU, 2008, p.39). Os enunciadores 
chamam a atenção para determinados fatos, que na verdade não são relevantes nas 
circunstâncias em que estão inseridos. Dessa forma, eles se posicionam contra os 
direitos humanos utilizando um recurso argumentativo que desvia o foco principal, no 
caso aqui a criminalização da homofobia, e trazem à luz questões equivocadas. Nos 
três casos esse recurso argumentativo se manifesta no texto dos enunciadores quando 
eles utilizam um argumento baseado na biologia. Os autores dos comentários em 
questão trazem a atenção para a não capacidade de procriação de casais gays, o que 
traria como consequência a extinção da humanidade e sua capacidade de 
sobrevivência, entretanto esse argumento está sendo utilizado para discutir uma lei que 
deve amparar, ou proteger pessoas homossexuais. O objetivo real da lei na verdade é 
totalmente desconsiderado pelos enunciadores, visto que não obriga ninguém (muito 
menos todas as pessoas) a casar-se com pessoas do mesmo sexo; ao contrário, intenta 
proteger pessoas que se enquadram nesse contexto. Assim, é manifestado um ponto 
de vista que não é favorável à criação da lei que criminaliza a homofobia, entretanto 
essa argumentação problemática deixa clara a recusa dos autores aos direitos básicos 
de proteção para pessoas homossexuais. Recurso de focalização A quarta categoria 
que discutiremos está relacionada com o que os enunciadores, nos seus comentários, 
dão destaque no debate como forma de sustentar uma rejeição aos direitos humanos. 
Isso pode ser relacionado ao que Perelman & Olbrechts-Tyteca (2005, p. 132) explicam 
a propósito da seleção dos elementos apresentados a um determinado auditório, 
seleção que confere presença a elementos que farão parte do debate. Isso pode ser 
notado em comentários como C13, C14 e C15. Nesses comentários, parece haver uma 
seleção daquilo que deve ser considerado como passível de discussão. Pode-se 
observar que em C13 o enunciador traz a preocupação com a morte de policiais para 
justificar uma não preocupação com a morte de presos (portanto com os direitos 
humanos destes); ou ainda pautas consideradas mais relevantes para os enunciadores 
(C14, C15), como saúde, segurança e educação, que para eles deveriam ser discutidas 
em detrimento da lei que criminaliza a homofobia. Nesse caso, é bom ressaltar que uma 
coisa não invalida a outra, mas o foco sobre os policiais mortos faz parecer legítimo não 
se preocupar com "bandidos", ou o fato de haver outros problemas em sistemas públicos 
que não oferecem seus serviços de forma eficiente parece tornar legitimo não se 
preocupar com aqueles que estão no sistema penitenciário. Argumentos que apelam 
para o Pathos Listado como um dos três pilares de todo evento comunicativo, o pathos, 
ou seja, as emoções que são suscitadas pelo enunciador no decorrer do seu discurso 
(FIORIN, 2004, p.74), será considerado nesta seção. Nos comentários em que esse 
recurso se manifesta é interessante notar um padrão específico, cuja argumentação 
está relacionada com a incitação a um medo. Isso ocorre de forma clara em C16, C17 
e C18. Nessas produções, os enunciadores criam um contexto em que é visível uma 
esfera tenebrosa se aprovada a lei que criminaliza a homofobia, citando o fim da família, 
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das tradições religiosas construídas por ancestrais e dos valores familiares. Nesses 
casos, estas construções argumentativas estão relacionadas à já comentada falácia de 
atribuir à lei anti-homofobia um efeito que não é o que com ela se busca ou se pode 
suscitar. Assim, embora não válidos, esses raciocínios tem um claro efeito ligado ao 
pathos, já que suscita o medo. Por meio da análise realizada em todos os comentários 
que compõem o corpus desta investigação, foi possível observar que as construções 
argumentativas e suas mobilizações por meio de vários recursos convergem, de um 
modo geral, para o mesmo propósito: a invalidação dos direitos humanos de pessoas 
LGBTQ+ e em situação carcerária; o primeiro grupo por contrapor os preceitos religiosos 
de uma sociedade tradicionalmente religiosa e preconceituosa, e o segundo por não 
serem considerados merecedores de direito algum, respectivamente. 
 

Conclusão 

 
Nesta investigação, tencionamos observar de que forma se configura o discurso 
contrário aos direitos humanos num panorama abrangente. Entretanto as maiores 
recorrências percebidas estão presentes em discursos direcionados às pessoas que se 
encontram na comunidade LGBTQ+ e aquelas que estão em situação carcerária. A 
partir do corpus utilizado para análise, pôde se perceber que o processo de construção 
daquilo que se defende nesse conjunto de direitos ainda está muito distante do que é 
almejado no contexto em que vivemos. Por meio de diversos recursos argumentativos, 
os enunciadores dos comentários analisados endossam as mais diversas formas de 
preconceito. Quando se trata da comunidade LGBTQ+, o discurso contrário aos DH é 
legitimado por vários recursos, em especial vinculados à esfera religiosa, muitas vezes 
com a utilização de expressões de sentido pejorativo. Por outro lado, quando 
direcionado para a comunidade carcerária, percebemos que nesse discurso a ela são 
relacionados os mais diversos atributos negativos, fazendo parecer que mereça apenas 
a morte. Nos dois casos, observa-se que os discursos partem da mesma perspectiva: 
os direitos humanos não são para todos. Embasados por discursos provenientes de 
várias fontes, os enunciadores selecionam, motivados por um viés autoritário e 
moralista, os sujeitos que consideram merecedores de direitos fundamentais, como a 
vida ou a proteção dela. Considerando a realidade que presenciamos atualmente e as 
regularidades observadas nos textos que analisamos, é imprescindível a retomada de 
discussão acerca desses direitos, além da manutenção na esfera judicial das leis que 
devem assegurar que eles estejam disponíveis para todo e qualquer ser humano. 
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ANEXO I - AMOSTRA DE COMENTÁRIOS EXTRAÍDOS DO CORPUS 
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TÍTULO: Relações de gênero e produção de autonomia em mulheres rurais: uma 

revisão integrativa da literatura 

Resumo 

O estudo se refere a uma revisão integrativa de literatura e objetivou analisar a produção 
dos estudos de gênero sobre a autonomia de mulheres moradoras de contextos rurais 
beneficiadas pelo Programa Bolsa Família (PBF). Os dados foram coletados na 
biblioteca virtual da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), com as combinações dos descritores “mulher”, “rural”, “empoderamento” e 
“autonomia”. Com os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados no período de 
2008 a 2018, revisado por pares, em português ou espanhol. 430 artigos foram 
encontrados, mas apenas 36 preencheram os critérios de elegibilidade, portanto, foram 
selecionados. Vimos que 44% dos estudos estão entre os anos de 2014 e de 2016, 86% 
empíricos e 14% teóricos, todos têm como autores ou coautores mulheres, sendo 96% 
brasileiras. A área de maior percentual de produção é a de ciências sociais, com 33% 
do total. Evidenciou-se a relação entre a autonomia e o empoderamento feminino, em 
que as mulheres podem a partir do recebimento do benefício do PBF passar por 
processos de autonomização. Estudos apontam também a conquista de um maior 
gradiente de autonomia financeira por meio do acesso à espaços públicos diversos. 
Conclui-se que os programas de transferência de renda contribui para uma maior 
inserção das mulheres no espaço público e de produção. Ressalta-se, por fim, que a 
temática da autonomia de mulheres em contextos rurais ainda é escassa na produção 
cientifica. 
 

Palavras-chave: mulheres rurais, empoderamento, autonomia, programa bolsa família 

TITLE: Gender relations and autonomy production in rural women: an Integrative 

literature review 

Abstract 

The study refers to an integrative literature review and aimed to analyze the production 
of gender studies on the autonomy of women living in rural contexts benefited by the 
Bolsa Familia program (PBF). Data were collected in the virtual Library of the 
coordination for the improvement of higher education personnel (CAPES), with 
combinations of the descriptors "woman", "rural", "empowerment" and "autonomy". With 
the following inclusion criteria: Articles published in the period 2008 to 2018, revised by 
peers, in Portuguese or Spanish. 430 articles were found, but only 36 met the eligibility 
criteria, so they were selected. We have seen that 44% of the studies are between 2014 
and 2016, 86% empirical and 14% theoretical, all have as authors or co-authors women, 
being 96% Brazilian. The area with the highest percentage of production is the social 
sciences, with 33% of the total. It was evidenced the relationship between autonomy and 
female empowerment, in which women can from receiving the benefit of PBF undergo 
autonomization processes. Studies also point to the achievement of a greater gradient 
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of financial autonomy by means of access to various public spaces. It is concluded that 
the income transfer programs contribute to a greater insertion of women in the public 
and production spaces. Finally, it is emphasized that the theme of women's autonomy in 
rural contexts is still scarce in scientific production. 
 
Keywords: Rural women, empowerment, autonomy, Bolsa Familia Program 

Introdução 

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa maior intitulada “O Programa Bolsa Família 
no Contexto dos Assentamentos de Reforma Agrária: Autonomia, Gestão do Cotidiano 
e Modos de Vida das Mulheres”, aprovada pelo Edital Universal 2016, do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que tem por objetivo 
geral investigar os processos de autonomia de mulheres moradoras de assentamentos 
de reforma agrária e beneficiárias do Programa Bolsa Família. No Brasil, os dados do 
último censo realizado em 2010 revelam que 46% dos extremamente pobres no país 
vivem na zonal rural. Considerando que, segundo dados oficiais, apenas 15,6% da 
população brasileira vive no meio rural, significa que um em cada quatro moradores do 
campo são extremamente pobres, o que demonstra a centralidade da questão da 
pobreza na vida dessas populações (MDS, 2014).  Neste contexto, o Programa Bolsa 
Família (PBF) se constitui como uma importante fonte de renda dos assentados, 
produzindo uma melhora relativa das condições de vida de grande parte dos 
beneficiários, além de servir como retaguarda para inserção em outras atividades 
produtivas e construção da autonomia dos beneficiários. Destaca-se que 93% dos 
beneficiários são mulheres que, além de gerenciar o recurso na família, também são as 
responsáveis por garantir o cumprimento das condicionalidades. Assim, a mulher 
assume papel de destaque nos programas de transferência, podendo produzir 
deslocamentos nas relações de gênero, além de impactar na participação política e 
operar mudanças nos sentidos produzidos pelo trabalho no meio rural (IPEA, 2017). Por 
outro lado, é importante destacar que a centralidade das mulheres no recebimento 
nesses programas pode significar uma responsabilidade para além das atividades 
domésticas e do trabalho rural, já que a titularidade implica também no gerenciamento 
de condicionalidades, significando a manutenção do lugar social de cuidadora e 
responsável pela família (Gomes, 2011; IPEA, 2017; Lavinas, Cobo, & Veiga, 2012; 
Santos, 2014). É destaque nesses estudos a utilização da categoria autonomia para 
avaliar os impactos do programa no cotidiano dessas mulheres, essa categoria visa 
investigar, de acordo com Fernandes e Mota (2014), como as pessoas se organizam e 
desenvolvem o seu cotidiano, como são definidos os objetivos de vida e como fazem 
para alcançá-los. Além disso,  autonomia torna-se um analisador do relativo domínio 
das mulheres sobre o conjunto de dimensões de sua vida, sendo necessário 
problematizar não só a fragilidade material a que são submetidas (inexpressiva ou baixa 
renda, falta de terra e moradia), mas também formas sociais e culturais que, 
historicamente, respondem pela falta de reconhecimento de seus direitos.  Os contextos 
rurais no Brasil sofrem com as consequências da grande concentração de terra nas 
mãos de poucos, que gera desigualdades sociais e politicas entre campo e cidade, 
derivados do desenvolvimento do sistema capitalista no meio rural. Desta forma, 
devemos pensar as diversas maneiras de desigualdades, vulnerabilidades e estigmas 
vividos pelas mulher rural no Brasil (Costa, Dimenstein & Leite, 2014). Dentre outros 
fatores, os estudos de gênero têm se esforçado para diversificar os saberes sobre as 
entrelinhas das relações de gênero e apresentar as diversas desigualdades frutos da 
lógica patriarcal e machista. Aqui vemos gênero como uma estrutura introduzida durante 
o processo de colonização que serve a lógica moderna dicotómica colonizadora 
(Lugones, 2014) Diante do entendimento do impacto das relações de autonomia sobre 
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a vida das mulheres, os estudos também têm tensionado a reflexão sobre os programas 
sociais que têm as mulheres como titulares e como isso afeta nos processos de 
autonomia experienciados. É neste contexto que se faz necessário entender quais as 
relações que a autonomia, empoderamento e o Programa Bolsa Família podem exercer 
na transformação de vida das mulheres rurais. Castro, Henrique Carlos de Oliveira de, 
W 
 
Metodologia 

 
De acordo com Silva, Souza e Carvalho (2010) a revisão integrativa consiste em um 
método que, além de assegurar uma compreensão maior sobre a produção dentro 
determinado campo científico, também proporciona a síntese desse conhecimento, bem 
como estes resultados podem e devem indicar aplicabilidade prática, sempre 
fundamentada no conhecimento científico produzido em um certo espaço de tempo. Por 
se tratar de uma das principais bases de indexação do Brasil, e também como forma de 
chamar atenção para a necessidade de disseminação do uso nas academias, 
principalmente nos cursos de graduação, colhemos os dados na biblioteca virtual da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior (CAPES). Numa 
primeira pesquisa, realizada julho de 2018, utilizamos apenas a combinação de 
descritores “mulher AND rural AND autonomia”, porém percebeu-se que muitos textos 
se remetiam ou faziam referência ao conceito de empoderamento. Desta maneira se fez 
necessário refazer a pesquisa, em janeiro de 2019, tanto no intuito de que a pesquisa 
compreendesse todo o ano de 2018, mas também para, desta vez, incluir nas 
combinações “mulher AND rural AND autonomia” e “mulher AND rural AND 
empoderamento”. Tentamos assim entender qual a relação conceitual que existe entre 
autonomia e empoderamento, uma vez que as respectivas pesquisas, muitas vezes, 
apontam para os mesmos textos. Os critérios de inclusão dos foram os seguintes: 
produção científica latino-americana; revisados por pares; com resumo e texto completo 
em espanhol e/ou português; que tivessem sido publicados entre os anos de 2008 e 
2018; e, que esteja disponível gratuitamente no portal de periódicos CAPES. Por outro 
lado, foram excluídos livros, capítulos de livros, artigos repetidos ou sem resumo, ou 
que os textos não tivessem completos. Assim como ficaram de fora da análise textos 
que não possuem relação com as temáticas sobre povos tradicionais, comunidades 
rurais, mulher e/ou populações em situação de precarização. 
 
Resultados e Discussões 

 
Na busca que se teve como descritores “mulher AND rural AND autonomia” foram 
encontrados 334 artigos científicos no periódico da CAPES, revisados por pares, em 
português ou espanhol e publicados entre os anos de 2008 e 2018. Deste total foram 
excluídos 309 artigos, de acordo com os critérios acima referidos. Já na pesquisa em 
que foram utilizados os descritores “mulher AND rural AND empoderamento”, foram 
encontrados 96 artigos, e depois da leitura dos resumos 24 artigos foram selecionados 
nos critérios de inclusão. Dos 36 (100%) artigos analisados, 44% concentram-se entre 
os anos de 2014 e de 2016, 86% deles são empíricos e 14% teóricos, todos têm como 
autores ou coautores mulheres, sendo 96% mulheres brasileiras, e a área de maior 
percentual de produção é a de ciências sociais com 33% do total. Após a leituras dos 
artigos selecionados, destacamos três temáticas centrais nos estudos: cultura patriarcal, 
a divisão sexual do trabalho e os feminismos. Além disso, os estudos evidenciam a 
relação entre a autonomia/empoderamento feminino e a possibilidade de ocupar 
espaços de produção a partir do recebimento do benefício do PBF. Como já dito 
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entendemos autonomia como a possibilidade de autodeterminação do indivíduo para 
organizar e desenvolver seu trabalho, definindo os propósitos e agindo em 
consequência deles, assim como a capacidade de gerar renda e de decidir a forma 
como ela será utilizada, para gastos próprios ou não. (Fernandes e Mota, 2014) Nesse 
debate, a autonomia é construída por dois processos: i) a autodeterminação para 
organizar e desenvolver o trabalho,definindo os próprios objetivos e agindo em 
consequência deles; ii) a capacidade de gerar renda e de decidir a forma como essa 
renda será utilizada – para gastos próprios ou com a família. (Fernandes e Mota, 2014). 
A autonomia no contexto rural está também associada ao arranjo e ao ciclo de 
reprodução do grupo familiar em que a mulher está inserida, mas esse não é um fator 
decisivo para a inserção da mulher no trabalho economicamente produtivo. A utilização 
do dinheiro também está relacionada ao ciclo de reprodução, balizado pela demanda de 
cuidado e gastos com os filhos. Na maioria dos casos, a mulher tem autonomia em 
relação à sua força de trabalho e à decisão quanto ao uso dos recursos gerados, 
afastando-se, assim, do perfil traçado pela literatura, que aponta a subordinação da 
força de trabalho da mulher ao homem na agricultura familiar (Fernandes e Mota, 2014). 
Porém, mesmo com essa autonomia em relação a sua força de trabalho e a decisão 
quanto ao uso do seu dinheiro é possível ver como a cultura patriarcal que tem as 
mulheres como a única responsável pelo cuidado dos filhos e da casa perpassa essas 
decisões tomadas. Assim, o conceito de autonomia estaria ligado apenas a capacidade 
de desenvolver um trabalho e gerir os resultados do mesmo, sem significar a ruptura 
com o modelo patriarcal. O empoderamento da mulher rural Em consonância com as 
diretrizes das políticas de promoção de igualdade de gênero forjadas nas lutas 
feministas, para nós, o empoderamento das mulheres implica a busca de libertação das 
mulheres das opressões de gênero, tendo como objetivo subjacente questionar e 
desestabilizar a ordem patriarcal. Argumentamos que o debate sobre empoderamento 
traz como elemento central análises e discussões sobre poder (Rosineide de Lourdes 
M. CORDEIRO, 2004; Magdalena LEÓN, 1997, 2001; Cecilia SARDENBERG, 2009, 
2010). É importante destacar que as localidades rurais apresentam contextos 
específicos que colocam as mulheres em condições de fragilização e vulnerabilidade 
para o enfrentamento eficaz das violências sofridas por elas aumentando a dificuldade 
da existência e resistência do empoderamento feminino no âmbito rural. Esses 
obstáculos para o enfrentamento da violência (especialmente a violência doméstica) vão 
de dificuldade de acesso aos órgãos de segurança pública; atendimento não apropriado 
e impedimento à efetivação das denúncias de violência contra a mulher nas delegacias 
comuns; desarticulação dos(entre) serviços prestados; subnotificação dos casos de 
violência nas instituições de saúde até a persuasão, feita pelos próprios agentes das 
próprias instituições “acolhedoras” a desistirem da denúncia e a se reconciliarem com 
os agressores (Scott, Nascimento, Cordeiro e Nanes, 2016). Estudando a autonomia 
por intermédio da análise da aplicação e da administração dos recursos recebidos, 
compreensão do Programa Bolsa Família (PBF) e condicionalidades e, especialmente, 
por meio do comportamento das mulheres, vimos que a titularidade preferencial do 
benefício não é vista como um problema pelas mulheres, elas a interpretam como uma 
decorrência de suas competência, apenas um reforço das relações de poderes que já 
estavam postas antes (Pereira e Ribeiro, 2013) No que diz respeito a afetação do PBF 
na vida cotidiana dessa mulheres observa-se uma diferença marcante entre o antes e 
depois do recebimento do benefício do PBF, principalmente acerca da vida das crianças 
das família beneficiadas. O acesso a escola hoje em dia é considerado fácil. Além das 
escolas na zona rural, o que diminuiu consideravelmente as distâncias a serem 
percorridas, existe o incentivo direto do governo. Destacamos essas mudanças no que 
diz respeito principalmente a: 1) expansão das possibilidades de consumo e priorização 
do consumo de bens voltados para as crianças (alimentos, material escolar, vestimentas 
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e calçados); e 2) a possibilidade de permanecer na escola em detrimento do trabalho 
na roça, tendo garantida uma renda familiar mínima. Trata-se de um fenômeno em 
surgimento, uma geração de crianças cujas famílias passaram a ter garantias da 
segurança alimentar a ponto de consumir bens considerados de luxo em um passado 
recente e que podem, pela primeira vez na trajetória familiar de gerações, priorizar a 
escolarização em detrimento do trabalho infantil. O que foi notado foi a permissão que 
o benefício deu para uma flexibilização das rotinas de trabalho das mulheres e também 
a possibilidade de comprar material escolar, produtos de higiene e algum ‘luxo’ para os 
filhos, sendo material escolar e alimentação prioridades para as beneficiárias. (Ahlert, 
2013) Com relação ao empoderamento (a capacidade a busca de libertação das 
mulheres das opressões de gênero, tendo como objetivo subjacente questionar e 
desestabilizar a ordem patriarcal) vemos que o acesso ao PBF não está conectado 
diretamente com a construção da capacidade de questionamento das lógicas de poder 
da realidade social em que as mulheres estão inseridas. Mas sim com a produção de 
autonomia que por sua vez alivia de algum modo o sofrimento ético-político permitindo 
uma tomada de decisão menos afetada pelas violências vividas, o que por mais que 
tenha importância não significa necessariamente a criação de uma procura pela 
libertação das opressões de gênero. É desta forma que o feminismo, de acordo com 
Lugones (2014), deve fomentar não apenas o pensamento sobre as opressões vividas 
pelas mulheres, mas também precisa se atentar para uma distribuição narrativa para a 
construção de novas formas de existências e resistências. Dando assim margem para 
desagregar as fontes subjetivas e intersubjetivas das opressões, operando assim uma 
forma infrapolítica de luta contra as diversas perversidades existentes nas vidas destas 
mulheres. 
 
Conclusão 

 
As análises desenvolvidas a partir dos resultados das pesquisas demonstram uma 
necessidade de maior produção acadêmica sobre autonomia das mulheres rurais. A 
concentração das produções nas áreas das Ciências Sociais revela revela lacunas na 
produção em outras áreas do conhecimento, como na Psicologia, onde apenas um 
artigo foi selecionado. Também se faz necessário chamar atenção para a falta de 
produção de conhecimento sobre o cenário do nordeste brasileiro, uma das regiões mais 
rurais do país, onde não foram encontrados estudos que dissertem sobre os processos 
de empoderamento e autonomia das mulheres em tal contexto. Outro fator que chama 
atenção é o fato de não terem sido encontrados textos que falem sobre o tema mulheres 
jovens rurais. Sendo assim, uma possível análise é que a juventude está sendo 
desconsiderada dentro dos estudos sobre autonomia nos contextos rurais. Ou ainda é 
possível relacionar com o êxodo da juventude do meio rural para as grandes cidades, 
geralmente motivado pela discurso de desenvolvimento das grandes cidades versus o 
retrocesso ou estagnação das comunidades rurais. É dentro desse contexto que se faz 
necessária uma ampliação dos estudos e intervenções que possibilitem uma maior 
conscientização e politização sobre as situações de opressões vividas pelas mulheres 
no meio rural que, para Lugones (2014), não haja só a tomada de consciência sobre a 
realidade vivida, mas que, principalmente, possa estimular uma práxis micropolítica na 
luta contra a opressão e a favor da garantia de direitos destas mulheres. É necessário 
ainda desenvolver estudos sobre a juventude das mulheres rurais a fim de investigar 
quais são as estratégias que estão (ou não), sendo adotadas por estas a fim do 
desenvolvimento de uma autonomia e empoderamento. Desta forma é necessário criar 
estratégias para que tanto as mulheres que vivem em contextos rurais, quanto a 
academia e o Estado dialoguem com a finalidade de criação de uma rede que possa 
fomentar o diálogo e a construção de novas práticas em prol d o enfrentamento das 
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opressões e do desenvolvimento do empoderamento e da autonomia das mulheres em 
contextos rurais. 
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TÍTULO: DEFORMIDADES DO CORPO E DA ALMA: O GROTESCO EM "OS 

ALEIJADOS ENTRARÃO PRIMEIRO", DE FLANNERY O'CONNOR 

Resumo 

 

Este artigo apresenta uma análise dos personagens do conto "Os aleijados entrarão 
primeiro" (1965), de Flannery O'Connor, sob a perspectiva do grotesco. Para tanto, toma 
por base os fundamentos teóricos do corpo grotesco e da cultura do monstro. Esta 
pesquisa adota uma análise não experimental, qualitativa e interpretativa. Ao final deste 
trabalho, será possível compreender como as grotescas partes do corpo dos 
personagens são utilizadas para revelar os sentimentos e o comportamento daqueles. 

 
 
Palavras-chave: Grotesco. Monstro. Partes do corpo humano. Flannery O'Connor. 

TITLE: DEFORMITY OF BODY AND SOUL: THE GROTESQUE IN FLANNERY 

O’CONNOR’S “THE LAME SHALL ENTER FIRST” 

Abstract 

This paper presents an examination of the characters in the short story “The Lame Shall 
Enter First” (1965), by Flannery O'Connor, from the perspective of the grotesque theory. 
In order to do so, this paper is grounded on the theoretical framework of the grotesque 
body and monster culture. This research adopts a non-experimental, qualitative and 
interpretative type of analysis. By the end of this paper, it will be possible to understand 
how the characters' grotesque body parts are used as an instrument of revelation of its 
feelings and actions.  
 
Keywords: Grotesque. Monster Culture. Body Parts. Flannery O'Connor. 

Introdução 

This paper aims to analyze “The Lame Shall Enter First”, first published in the short story 
collection Everything that Rises Must Converge (1965), by Flannery O'Connor. The 
research intends to demonstrate that the author uses body parts, such as eyes, mouth, 
and legs in a grotesque way to reveal important aspects of her characters’ feelings, 
personalities and flaws, which are going to lead their actions towards a violent end. 

 

Flannery O'Connor (1925 - 1964) wrote several short stories throughout her life, which 
the literature review has classified as Southern Gothic or Grotesque Southern Fiction. 
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According to Rochman (2014, p. 280), her stories are embedded with a lot of elements 
to prove this categorization, such as “monstrous misfits, devils, demonic figures, 
perpetrators and victims, doubles and doppelgangers, freaks and the deformed, 
madness and mad acts, ghosts and kindly spirits, and physical and spiritual isolation”; 
and most of them are inserted in the southern society of the United States of America in 
a kind of supernatural enhanced realism. 

 

O’Connor’s writing is realistic because it speaks about real life events - family 
relationships, family trip, an appointment at the doctor’s, adoption, charity etc. - with 
characters to whom the reader can relate themselves. They have personalities or 
spiritual flaws and also carry a burden in their lives. However, those life events take some 
strange paths as these personality flaws are revealed throughout the story, which causes 
a strange familiarity to the reader, sometimes even comical. And this is developed in the 
story until the breaking point, which usually involves violence. 

 

All these ideas were defended by the author herself in her paper entitled “Some Aspects 

of the Grotesque in Southern Fiction”: 

 

[...] I do believe, however, that the kind of writer I am describing will use the concrete in 
a more drastic way. His way will much more obviously be the way of distortion. 

[...] It's not necessary to point out that the look of this fiction is going to be wild, that it is 
almost of necessity going to be violent and comic, because of the discrepancies that it 
seeks to combine. 

Even though the writer who produces grotesque fiction may not consider his characters 

any more freakish than ordinary fallen man usually is, his audience is going to; [...] 

[...] 

For the kind of writer I have been describing, a literature which mirrors society would be 
no fit guide for it, and one which did manage, by sheer art, to do both these things would 
have to have recourse to more violent means than middlebrow subject matter and mere 
technical expertness. 

[...] (O'CONNOR, 1960, p. 3-4) 

 

Flannery O’Connor understood not only her grotesque fiction, but also the Southern 
fiction, as a necessity, in order to transmit her vision to an audience with limitations and 
blind spots, but not to satisfy them (O'CONNOR, 1960, p. 5-6). Besides, in several of 
O’Connor’s stories, the main characters’ inner flaws are manifested as a physical defect 

or a deformation, which makes them grotesque and, sometimes, even supernatural. 
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For the purpose of this paper, theoretical material about the grotesque, monster culture, 
and O’Connor’s own theories on the grotesque will guide the analysis of the selected 
story. And, by the end of the analysis, it will be possible to understand how the grotesque 
use of body parts in “The Lame Shall Enter First” is a projection of the characters’ inner 
selves. 

 
Metodologia 

 
In order to analyze the short story through a grotesque perspective, the research adopted 
a non-experimental, qualitative and interpretative type of analysis. 

 

First, we have a theoretical discussion about the concept of Grotesque and about the 
Monster Culture and what they represent in a literary perspective. The theoretical 
material was reviewed and summarized; then, we discussed and analyzed Flannery 
O'Connor's point of view on the grotesque literature on the Southern of the United States. 

 

After that, the short story became the object of our study. Through the research we 
expected to find grotesque elements in the short story in order to investigate how they 
were constructed in O’Connor’s narrative, what was their purpose, so that we could, 
finally, interpret such elements. We also tried to identify components of the Monster 
Culture and look for connections with the Grotesque theory. 

 

The analysis of the literary review about the Grotesque and the Monster Culture and its 
application in the short story, with its conclusion, will be seen next. 

 

Resultados e Discussões 

 
1. AN OVERVIEW ABOUT GROTESQUE AND MONSTER CULTURE THEORIES 
 

Towards a more accurate definition of Grotesque in Literature, Kayser (apud ANIAMA, 

2002, p. 19-21) explains that: 

 

[...] the grotesque is the expression of a deep sense of dislocation and alienation. The 
familiar world is suddenly transformed into a strange and unpleasant place. The 
grotesque creates in us not fear of death but fear of life. Secondly, the grotesque is a 
play with the absurd. That is, the grotesque artist plays, half-laughingly and half-horrified 
with the absurdities of existence. 
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[...] 

Still another feature of the grotesque is that exaggeration is conspicuous in it. 
Exaggeration leads the grotesque to the sphere of the fantastic and fanciful. But the 
grotesque is not fantastic through and through as in a fairy tale. The strangeness of the 
grotesque is set against the backdrop of a realistic world. The comic confusion of the 
real with the unreal, producing disorientation and horror, is the source of the grotesque. 

 

Therefore, the Grotesque is related to the strange (physical feature, behavior, situation, 
etc) and the natural, yet social taboo, which creates an uncanny experience of both 
horror and laughter. This ambivalent reaction can be produced through the exaggeration 
of something familiar or the representation of something unfamiliar to the reader. In both 
cases, it has its roots in the real world, even when it resorts to the supernatural. 

 

When related to the human body, that concept of the Grotesque is similar to Bakhtin’s 
concept of the carnivalesque, which is “the exaggerated body considered unsightly [...] 
it is the disharmonious body undergoing transformation, altered, malformed and in-
between; the absurd body, comic and terrifying” (CONRICH and SEDGWICK, p. 10-11). 
Nonetheless, that frightening or repulsive reaction can be naturally accompanied by 
laughter, which, then, makes it grotesque. 

 

Also, since it has a social perspective, the Grotesque is connected to the social 
standards of a certain period of time in history. That perception is entwined with the idea 
of the monster in literature. Bakhtin, for instance, suggests that “grotesquerie shifts as 
perceptions of monstrosity, laughter and the body change over time” (apud EDWARDS 

and GRAULUND, 2013, p. 37). 

 

Supporting Bakhtin’s idea, Cohen (1996, p. 4) explains that 

 

[t]he monstrous body is pure culture. A construct and a projection, the monster exists 
only to be read: the monstrum is etymologically “that which reveals,” “that which warns,” 
a glyph that seeks a hierophant. Like a letter on the page, the monster signifies 
something other than itself: it is always a displacement, always inhabits the gap between 
the time of upheaval that created it and the moment into which it is received, to be born 
again. 

 

Thus, the grotesque has often been linked to human abnormalities or to social taboos, 
which were considered monstrosities, as an attempt from society to understand it. It is 
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as if a monster is a projection of a certain culture in a certain time since it embodies all 
its fears, its problems and exposes them, making them recognizable. 

 

2. THE GROTESQUE IN THE "LAME SHALL ENTER FIRST" 

 

2.1 Norton and the grotesque face 

 

Norton was described as a child of ten years old. He was the only son of Sheppard, a 

widower who decides to take under his care a teenager, named Rufus Johnson. 

 

His facial parts play an important role throughout the story so that Norton’s feelings are 
exposed, specially his eyes and his mouth, as we notice that his reactions are 

exaggerated by the narrator in order to produce grotesque imageries throughout the plot. 

 

Norton’s eyes, for instance, are used as mirrors in the story, such as described by 
Conrich and Sedgwick (2017, p. 49): “[e]yes are the most expressive organ in the body 
and are said to be the windows to the soul. [...] eyes are believed to give access to a 
person’s inner thoughts and feelings”. They reveal his interests: the food and himself, at 
first. He did not care about Rufus Johnson until he felt threatened by his arrival in the 
house. It also shows how deep his sadness was over the loss of his mother and his 

father’s disinterest in him (O'CONNOR, 1971, p. 450-451). 

 

When Sheppard tells Norton that Rufus may be staying with them, the boy’s mouth 
becomes more and more distorted until he vomits all over his plate (O'CONNOR, 1971, 
p. 452-453). It is impossible not to laugh, feel sorry and get disgusted with the whole 
scene, all at the same time. 

 

As one of the body parts where the body can ingest and expel things, the mouth can be 
considered grotesque. “Bakhtin refers to the mouth as the orifice within which ‘the 
confines between bodies and between the body and the world are overcome” (CONRICH 
and SEDGWICK, 2017, p. 103). The act of vomiting itself is grotesque and the narrator 
even highlights it by describing what was in it. In a social environment, people, in general, 
avoid talking about vomiting, so not to disgust the listener. Yet, the narrator describes it 
in order to show how fragile Norton’s emotions are – we can notice how the narrator 
describes the act “as if he expected his heart to come up next” (O'CONNOR, 1971, p. 
453). 
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After vomiting, Norton “looked blindly at his father” (O'CONNOR, 1971, p. 453). He was 
empty, because his mother had died and his father could not understand his son’s grief. 
And the situation only gets worst when Rufus starts to live with them and Sheppard 

leaves Norton aside even more. 

 

However, Norton goes through a change later in the story when he finds out about the 
possibility to meet his mother again in Heaven, which means in death (O'CONNOR, 
1971, p. 466-467). Rufus gives him hope with that information, and it becomes visible in 
Norton’s eyes. We can see that this knowledge transforms Norton’s features: “Johnson’s 
hand was on Norton’s shoulder, his head bent toward the younger boy’s ear, and on the 
child’s face there was a look of complete confidence, of dawning light” (1971, p. 468). 

 

It is important to note that Bible references are a significant mark in Flannery O'Connor’s 
works (PRITCHETT, 1980). Therefore, Rufus is probably talking to Norton about the 
passage in which Jesus says that the kingdom of God belongs to children (BIBLE, 
Matthew, 19,14). So, if Norton died as a child, he would go to Heaven. Even though this 
is a morbid, frightening idea, it is, nonetheless, hopeful for the boy. This is another 
grotesque contradiction, because for Norton to reach the realm of Heaven, and be 
reunited with this mother, he must end his life. 

 

After that discovery, and another disappointment with his father (O'CONNOR, 1971, p. 
474), Norton’s eyes are always described as bright and excited, which makes him look 
less grotesque (1971, p. 481). He starts to focus on Rufus Johnson and what he could 
teach him about the Bible, Heaven and Hell. Now he has hope and a purpose, and his 
eyes demonstrate such feelings. 

 

Later in the story, the brightness in Norton’s eyes increases to the point of something 
supernatural. It is the very moment that he claims to have found his mother in Heaven, 
which can be described as a supernatural event. Seeing things from a grotesque point 
of view, however, this “unnatural brightness” (O'CONNOR, 1971, p. 483) in his eyes can 
also be interpreted as madness, which can be justified by Norton’s speech that he had 
found his dead mother in Heaven and that he could see her with his telescope (1971, p. 
483-484). Norton is now showing signs of further psychological problems because of his 
grief; but Sheppard cannot see it at this point. 

 

The last time Norton’s face is described in the story is in a mental image. In Sheppard’s 
mind, when “[t]he little boy’s face appeared to him transformed; the image of his 
salvation; all light” (O'CONNOR, 1971, p. 487). This can be seen as Sheppard’s 
revelation that he should have taken care of his own kid when he had the chance. But it 
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could also mean that Norton was already dead, since this image of pure light could also 
represent his spirit through a supernatural perspective. 

 

Hence, Norton goes through a big change in the plot: from an empty boy, who is suffering 
from the loss of his mother and the lack of attention from his father, to a mad boy who 
could only find hope in death. The grotesque, then, plays an important part in first 
demoting Norton, in a bizarre and disturbing way, in order to make him a new, since he 
grows happier and more hopeful in the narrative, which, contradictorily, leads him to his 

death. It is bizarre and yet natural, which shows an ambivalence typically grotesque. 

 

2.2 Sheppard, Rufus and the grotesque foot 

 

Rufus Johnson has a club foot, which is a prenatal mal-development in which one or 
both feet are rotated inward. Such malformation, as most physical defects, used to be 
seen as monstrous, because it was unusual and, for a long time, it couldn’t be explained. 
Teratology, for example, was first conceived only in the XIX century, as a “science of 
monsters” (HUET, 1993, p. 108-109), and it was through its researches that 
malformations were able to be scientifically explained. Therefore, the people with this 
kind of malformation suffered a lot of prejudice and were excluded from society for a long 
time. 

 

Rufu’s club foot and its shoe are described in the story as a monstrous living set, which 
is very grotesque, as we can see in the quote below: 

 

He leaned back in his chair and lifted a monstrous club foot to his knee. The foot was in 
a heavy black battered shoe with a sole four or five inches thick. The leather parted from 
it in one place and the end of an empty sock protruded like a gray tongue from a severed 
head. (O'CONNOR, 1971. p. 454) 

 

Rufus believed that he was a criminal because Satan had him in his power (O'CONNOR, 
1971, p. 455). Considering that he grew up in a religious home, where he was constantly 
beaten up (1971, p. 451), and also bearing in mind the common religious belief that 
people who were born with a physical malformation were considered a “product” of 
violent or strange desires, a disruption of nature (HUET, 1993, p. 1-3), it is possible to 
understand that Rufus acts the way he does because he always had a monstrous vision 
of himself. Another evidence is his negative reaction when he gets a new shoe that can 
disguise the malformation (O'CONNOR, 1971, p. 475-476), because he cannot 
recognize himself without the monstrous set; the malformation defines him and also 
allows him to commit his misdeeds free of guilt, so that he can always blame Satan. 
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Therefore, Sheppard is not wrong for believing that Rufus’s “mischief was a 
compensation for the foot” (O'CONNOR, 1971, p. 454). Yet, the irony is that Sheppard 
cannot quite grasp the religious implications of it; hence, he is unable to truly understand 

Rufus and his needs. 

 

At the end of the story, Rufus reveals that the foot is also his salvation. He believes that 
“[t]he lame shall enter first! The halt’ll be gathered together. When I get ready to be 
saved, Jesus’ll save me […]” (O'CONNOR, 1971, p. 486). Thus, "[t]he lame shall enter 
first" represents not only the title of the story, but Rufus’s belief in the Gospel that "the 
last will be first" (BIBLE, Matthew, 19,30). This Bible reference appears between 
moments in the Gospel when Jesus is talking about those in need and also helping them, 
such as the children and the disabled people, included the “lame”, as in the Gospel of 
Matthew (BIBLE, 11,5; 15,30; 21,14). Thus, it is not a surprise that Rufus believed in his 
salvation all along. 

 

Therefore, the club foot is a paradox to Rufus: it is one of the causes of his criminal 
behavior, but also the reason of his salvation according to his religious beliefs. 

 

Sheppard, on the other hand, by going against the nature of his name, only cared about 
himself; he never tended his sheep. On that note, Rufus’ club foot is also very important 
to reveal Sheppard’s true character and to open his eyes. Sheppard said, during the 
story, that he wanted to help Rufus, but he had a prejudice against the club foot 
(O’CONNOR, 1971, p. 455, 475), and only insisted on helping Rufus to satisfy his own 

vision of himself as a good and generous man. 

 

It is important to note that the story has an omniscient third-person narrator who knows 
the characters’ thoughts. And the part of the story when the set is first described as 
monstrous, it is, in fact, a memory of Sheppard’s. As a result, the description is 
exaggerated up to the point of monstrosity in order to expose his repulsiveness. This is 
what he feels about the shoe and the foot all along (O'CONNOR, 1971, p. 454). 

 

Monsters exist in literature to reveal something (COHEN, 1996, p. 4), and the monstrous 
set reveals that Sheppard, not Rufus, is the grotesque one, because Rufus has always 
been aware of who he is and why he did what he did, while Sheppard was blind by his 
pride. He thinks, as his name suggests, he is some kind of Messiah, which is not true, 

even because he does not believe in God. 
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Sheppard’s epiphany that he is a grotesque person occurs after he acknowledges his 
hatred for Rufus and the deformed set (O'CONNOR, 1971, p. 478-479). As Sheppard 
argues with the boy, he sees his own reflection in Rufus’s eyes “ma[king] [him] hideous 
and grotesque” (1971, p. 478-479). In this case, Rufus's eyes work as mirrors to reflect 
Sheppard as a deformed person on the inside. It is only at the end of the story that 
Sheppard truly understands his selfish actions: 

 

His heart constricted with a repulsion for himself so clear and intense that he gasped for 
breath. He had stuffed his own emptiness with good works like a glutton. He had ignored 
his own child to feed his vision of himself. He saw the clear-eyed Devil, the sounder of 
hearts, leering at him from the eyes of Johnson. His image of himself shrivelled until 
everything was black before him. He sat there paralyzed, aghast. (O’CONNOR, 1971, p. 

486-487) 

 

Thus, Rufus’s grotesque set (the club foot and its shoe) actually works as an instrument 
of revelation for the grotesqueness existing inside Sheppard. He was the only character 
that did not have any grotesque feature. But he proves to be very egocentric and not 
able to see what was wrong with his own son and with Rufus. He also cannot hide his 
true self and his repulsiveness towards Rufus’s club foot. Therefore, his hatred for the 
set only increases throughout the story, up to the point that it actually helps him realize, 

at the end of the story, that he is the one with a grotesque soul. 

 
Conclusão 

 

“The Lame Shall Enter First” has numerous elements of grotesque in its narrative which 
involves body parts. As demonstrated above, its interpretation under the grotesque 
theoretical perspective allows us to better understand the characters in the short story, 
their feelings and their behavior, which also end up being grotesque. 

 

O’Connor’s story embodies the concepts of the grotesque as a comical and exaggerated 
representation of reality, linking it to the monstrous and the carnivalesque body, in order 
to reveal the main characters' feelings and flaws. The grotesque face exposes Norton’s 
feelings of grief, fear and abandonment. At the end, his features change towards a more 
supernatural characterization, which demonstrates his madness. Therefore, it is not a 
surprise that he ends up committing suicide. Yet, it was not an act practiced because he 
was depressed, rather because he had the hope to reencounter with his deceased 
mother in Heaven, which makes the action even more grotesque. 

 

The grotesque club foot and its shoe showed Rufus’s contradictory feelings towards his 
deformed foot and himself. He is a conflicted teenager who need someone that can truly 
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understand and care about him, which Sheppard isn’t able to do due to his egocentric 
feelings. 

 

Also, the grotesque club foot and its shoe reveal Sheppard’s true feelings about Rufus 
and his own flaws, which are his selfishness and his lack of care and love for Norton. He 
is never described as physically grotesque in the story – in opposition to the other 
characters. Nonetheless, Sheppard is grotesque in the eyes of Rufus, which ends up 
revealing the grotesqueness inside of him. His good deeds are not able to mask his 

flaws. 

 

Therefore, it is possible to establish that the “The Lame Shall Enter First” intends to 
expose the idea that a person may act generously or do the right thing, but it does not 
matter if his/her intentions are not the right ones, such as Sheppard’s. He is the character 
that looks less grotesque on the outside, but is the most grotesque on the inside. His 
deformity is present in his soul. 
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TÍTULO: Ponto de vista e responsabilidade enunciativa na "Resposta à acusação" de 

Lula 

Resumo 

Investigar os dispositivos enunciativos, entre eles, o ponto de vista e a responsabilidade 
enunciativa, em texto representativo da esfera jurídica, contribui para a compreensão 
desse domínio discursivo, uma vez que há uma pluralidade de gêneros discursivos 
textuais que se constituem em materialidade linguística importante de análise. Para esta 
pesquisa, objetivamos descrever, analisar e interpretar a responsabilidade enunciativa 
e a visada argumentativa da Resposta à acusação produzida pelos advogados do ex-
presidente Lula a partir da identificação dos pontos de vistas revelados pelas instâncias 
enunciativas presentes no texto. Nossa ancoragem teórica situa-se na abordagem da 
Análise Textual dos Discursos (ATD), enfoque desenvolvido por Adam (2011), 
objetivando analisar a produção co(n)textual de sentido, fundamentada na análise de 
textos concretos. No que se refere à responsabilidade enunciativa, acompanhamos os 
estudos de Rabatel (210a, 2015b, 2016) e Guentchéva (1994, 2011). 
Metodologicamente, o estudo é de base qualitativa-interpretativista e segue o método 
indutivo. Os dados apontam para a predominância de ponto de vista assertado, 
evocando, assim, assunção da responsabilidade enunciativa por L1/E1. No que 
concerne ao não engajamento pelo dito, observamos quadro de mediatividade nas 
ocasiões que L1/E1 apresentava ensinamentos do legislador, visando, assim, legitimar 
sua tese de defesa, conferindo-lhe credibilidade. 
 
Palavras-chave: Ponto de vista. Responsabilidade enunciativa. Resposta à acusação. 

TITLE: The commitment and the argumentative aim in the Response to the accusation 

of former President Lula' 

Abstract 

Investigating the enunciative devices, among them, the point of view and commitment, 
in a representative text of the juridical sphere, contributes to the comprehension of this 
discursive domain, since there are a plurality of textual discursive genres that constitute 
important linguistic materiality of analyze. For this research, aim to describe, analyze and 
interpret the commitment and the argumentative aim in the Response to accusation 
produced by former President Lula's lawyers from the identification of the points of view 
revealed by the enunciative instances present in the text. from the identification of the 
points of view revealed by the enunciative instances present in the text. Our theoretical 
anchorage is in the approach of Discourse Textual Analysis (ATD), an approach 
developed by Adam (2011), with the purpose of analyzing the textual production (n) of 
meaning, based on the analysis of concrete texts. Concerning commitment, follow the 
studies of Rabatel (210a, 2015b, 2016) and Guentchéva (1994, 2011). Methodologically, 
the study is qualitative-interpretative and follows the inductive method. The data point to 
the predominance of asserted point of view, thus evoking the assumption of declarative 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 453 

 

responsibility by L1 / E1. Regarding the non-engagement of the said, we observe a 
mediation in the occasions that L1 / E1 presented teachings of the legislator, aiming, 
therefore, to legitimize his defense thesis, giving it credibility. 
 

Keywords: Point of view. Commitment. Response to accusation. 

Introdução 

Os estudos sobre o fenômeno da responsabilidade enunciativa no Brasil estão se 
ampliando cada vez mais, para tanto, enfatizamos a importância dos trabalhos de nosso 
grupo de pesquisa em Análise Textual dos Discursos, bem como outros trabalhos de 
demais universidades brasileiras, dentre os quais destacamos artigos em periódicos, 
capítulos de livros, livros, dissertações e teses. Tais pesquisas apresentam a descrição, 
análise e interpretação dos dispositivos enunciativos concernentes à responsabilidade 
enunciativa e ao ponto de vista. A responsabilidade enunciativa (doravante RE) 
constitui-se como uma das principais noções e categorias da Análise Textual dos 
Discursos (ATD). Situa-se na dimensão enunciativa e refere-se ao enunciado elementar 
do texto que expressa um ponto de vista (ADAM, 2011). Rabatel (2009, p. 71) explicita 
que “todo enunciado pressupõe uma iminência que se responsabiliza pelo que é dito, 
seguindo os quadros de referência, o dictum, o sintagma, o conteúdo proposicional, a 
predicação, conforme o esquema minimal da enunciação ‘EU DIGO’ (‘o que é dito’)”. 
Para o autor, os diferentes modos de marcar um ponto de vista (PDV) são verificados 
através das relações ocorridas entre locutor e enunciador. As relações são oriundas do 
modo como o locutor e o enunciador, enquanto produtores do texto, posicionam-se a 
respeito do PDV de outros enunciadores, ou seja, qual sua posição no tocante ao 
discurso de outrem que eles expõem em seus textos, a saber: i) o locutor/enunciador 
primeiro, produtor do texto e/ou gerenciador das informações (pode ser um narrador); ii) 
os enunciadores com quem o locutor/enunciador dialoga (enunciadores segundos, que 
são nomeados no texto; podem ser os personagens de uma narrativa); iii) um 
enunciador dóxico (enunciador anônimo ou genérico, que assinala um dizer ou saber 
social). Esses sujeitos apontam diferentes perspectivas que atravessam a matriz 
enunciativa. Sobre a mediatividade, Guentchéva (2011) concebe como a expressão da 
não responsabilidade do conteúdo proposto a partir de um enunciado por um 
enunciador. Dessa maneira, quando o locutor enunciador não assume a 
responsabilidade enunciativa, estamos diante de um quadro mediativo. Essa escolha do 
locutor enunciador é marcada na língua. Investigar o ponto de vista e a (não) assunção 
da responsabilidade enunciativa em texto representativo da esfera jurídica, nesse caso, 
a Resposta à acusação que defendeu o ex-presidente Lula, contribui para a 
compreensão das diferentes estratégias linguísticas utilizadas pelos advogados que 
atuam em processos judiciais de grande repercussão nacional, notadamente, aqueles 
que podem impactar o cotidiano da população. Nesse sentido, interessa-nos descrever, 
analisar e interpretar a responsabilidade enunciativa e a visada argumentativa a partir 
da identificação dos pontos de vistas revelados pelas instâncias enunciativas, o locutor 
enunciador primeiro e os enunciadores segundos, presentes no texto. 
 
Metodologia 

 
Para esta investigação, utilizamos a pesquisa qualitativa de natureza interpretativista, 
visto que o pesquisador deve, inicialmente, compreender os fenômenos para, em 
seguida, apresentar sua interpretação a respeito deles (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Em 
relação ao método, a pesquisa qualitativa é indutiva, ou seja, o pesquisador deve 
desenvolver conceitos, ideias e entendimentos encontrados nos próprios dados 
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analisados, em vez de coletar dados para comprovar teorias, hipóteses e modelos 
idealizados (CRESWELL, 2010).  
O tipo de pesquisa é documental, pois as Respostas à acusação estudadas são 
“materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser 
reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa”. (GIL, 2008, p. 51). O gênero 
jurídico Resposta à acusação é um gênero discursivo textual por apresentar os 
elementos formadores apontados por Bakhtin (2003): estilo, estrutura composicional e 
tema, além de ser um evento comunicativo vinculado a uma prática social 
institucionalizada. Situa-se entre os gêneros secundários e apresenta uma estrutura 
composicional relativamente padronizada e estável, porque segue, em geral, um 
conjunto de normas de certo modo rígidas e válidas por determinado tempo. Tem a 
escrita convencionalmente no domínio jurídico, tendo em vista a tradicionalidade, pois 
é um gênero que se repete.  
Ainda sobre o gênero Resposta à acusação, segundo o previsto no artigo 396, do 
Código de Processo Penal, é a peça escrita que contém todos os argumentos de defesa 
da parte ré no processo penal brasileiro. Conforme indicado no artigo 396-A, do CPP, 
nesse texto, réu deve arguir questões preliminares, mostrando ao julgador a existência 
de causas extintivas de punibilidade, bem como de vícios procedimentais encontrados 
na peça acusatória ou na fase de inquérito policial, que visam a decretação da 
absolvição sumária do réu. Além disso, é na Resposta à acusação que devem ser 
alegadas as teses de defesa de natureza material, ou seja, aquelas que demonstram 
que o fato narrado não constitui crime, ou que está revestido de alguma excludente de 
ilicitude/culpabilidade, buscando ao fim, absolvição do réu. Por fim, é nesta peça que 
também são exibidas as provas e as testemunhas que constatarão a veracidade das 
afirmações do réu.  
O corpus é constituído pela Resposta à acusação produzida pelos advogados do ex-
presidente Lula, em dezembro de 2016, contra a Denúncia elaborada pelo Ministério 
Público Federal que o acusou de ter recebido propina decorrentes de contratos da 
Petrobrás, especialmente, um apartamento triplex no Guarujá/SP. Ambas as peças 
tramitaram no processo criminal que condenou Lula pelos crimes de corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro, em Sentença assinada pelo então juiz Sérgio Moro. 
Sobre os procedimentos teórico-metodológicos da pesquisa, descrevemos, a seguir, as 
etapas desenvolvidas: a) descrição dos planos de texto do corpus; b) identificação e 
descrição do locutor enunciador primeiro (L1/E1) e enunciadores segundos (e2); c) 
identificação e descrição das marcas linguísticas reveladoras de (não) assunção da 
responsabilidade enunciativa; d) identificação e descrição, no nível linguístico, dos 
pontos de vista para a análise do gerenciamento das vozes; e) elaboração de quadros 
descritivos e escolha de excertos para a análise e interpretação dos resultados. 
 
Resultados e Discussões 

 
Neste tópico, descrevemos, analisamos e interpretamos, nas proposições-enunciados, 
os pontos de vistas ensinados por Rabatel (2016), por meio de marcas linguísticas 
encontradas nos excertos a seguir transcritos, bem como a assunção ou não da 
responsabilidade enunciativa pelos enunciadores presentes nos textos. 

[1] Por meio de decisão lavrada no dia 20.09.2016, o juízo houve por bem receber a 

exordial acusatória e fez instaurar a instância penal aqui versada. 
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[2] Entretanto, não podem ser omitidas as diversas inconsistências e equívocos da 
referida decisão, a gerarem sua insustentabilidade e necessidade de retratação, 
conforme os fundamentados argumentos abaixo detalhados. 

[3] Tal entendimento, com a máxima vênia concedida, além de inapropriada invasão do 
magistrado na seara acusatória — formando um verdadeiro “time” (cf. nota de rodapé 
nº 06) —, não se sustenta. 

Como se sabe, o destinatário das peças jurídicas é o juiz da causa, cabendo a ele 
analisar os argumentos das partes e, ao final, proferir seu julgamento. Levando isso em 
consideração, para a completa análise dos excertos acima transcritos, importante notar 
que em [1], ao se reportar ao juiz da causa em terceira pessoa do singular (“o juízo”), 
L1/E1 nos mostra que, ao contrário do que se espera, não está interagindo com ele 
(juiz), mas sobre ele, revelando que o destinatário da sua peça é outra pessoa. 

Continuando, em [2] o interlocutor é direcionado a uma conclusão contrária ao 
entendimento do juiz da causa (descrita em [1]) por meio do operador “entretanto”, que, 
por introduzir a modalidade deôntica “não podem”, mostra que os advogados assumem 
a responsabilidade enunciativa pelo que está sendo dito, havendo a ocorrência do PDV 
assertado. Isso é confirmado, ainda, diante do engajamento de L1/E1 por meio dos 
lexemas avaliativos “inconsistência” “equívocos” que se referem a decisão do juiz e da 
validação conferida pela modalidade epistêmica “gerarem sua insustentabilidade e 
necessidade de retratação”. 

Em [3], temos novamente PDV assertado, visto que L1/E1 continua assumindo a 
responsabilidade pelo dito por meio da modalização “com a máxima vênia”, 
acompanhada de um julgamento de valor sobre o comportamento do juiz, classificado 
pelos advogados como “inapropriada invasão”. A assunção da responsabilidade é 
confirmada pela expressão epistêmica “não se sustenta” que se refere à decisão do juiz. 
O uso do travessão demonstra que L1/E1 pretende gerar intimidade com o leitor ao tecer 
comentário acessório sobre o desenrolar dos fatos. Ao marcar “time” com aspas, L1/E1 
usa o sentido figurado da palavra para explicar a interação entre o juiz e os promotores, 
dando a entender que fazem parte de uma mesma equipe. As marcações em negrito 
revelam a ênfase dos produtores do texto às acusações que tecidas contra o juiz reforça 
o caráter ofensivo do texto, confirmando a existência do PDV assertado. 

[4] Nessa senda, a vestibular acusatória apresenta-se repleta de acusações vagas, 
indefinidas, intangíveis, e de especulações genéricas, sem lastro em elementos 
indiciário-probatórios mínimos. São imputações despropositadas, frívolas, que desafiam 
a lógica e o próprio Direito, ao pretenderem, por exemplo, inculcar aos Defendentes a 
propriedade de um apartamento na cidade de Guarujá/SP (e não Guaratuba/PR), que 
se encontra devidamente matriculado no Cartório de Registro de Imóveis local em nome 
da empresa incorporadora do empreendimento... Ora, além de o direito pátrio não 
admitir outra forma de aquisição de domínio sobre imóveis que não seja a do registro 
do título aquisitivo no Cartório de Registro Imobiliário (CC, art. 1.245), sublinhe-se, 
desde logo, — para evidenciar o absurdo — que o casal jamais teve a posse, direta ou 
indireta, dessa unidade autônoma e nunca nela permaneceu sequer um dia ou nela 
dormiu uma só noite. 

A expressão epistêmica “a vestibular acusatória apresenta-se”, que introduz o 
enunciado, deixa claro a ocorrência de PDV assertado. A escolha lexical feita pelos 
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advogados demonstra o engajamento de L1/E1 pelo que está sendo dito, ficando isto 
perceptível pelo uso dos lexemas avaliativos “vagas”, “indefinidas’, “intangíveis”, 
“despropositadas” e “frívolas”, que descrevem as acusações feitas na Denúncia, em 
clara demonstração da opinião de L1/E1 sobre a peça acusatória. Além disso, o fato de 
tais adjetivos estarem sublinhados e grafados em negrito mostra que L1/E1 quis chamar 
a atenção do leitor para elas, indicando a importância que têm para a sua argumentação, 
o que reforça a assertiva de que L1/E1 está assumindo a responsabilidade enunciativa. 
A modalização em “devidamente”, revelando a natureza avaliativa da percepção e em 
“Defendente”, modo de se repostar ao réu sem a carga semântica negativa da palavra 
confirmam o engajamento dos advogados. 

Importante dizer que o uso maciço de adjetivos em uma só frase, como vemos no 
enunciado acima, não é comum no texto jurídico, que dá preferência à argumentação 
racional e fundamentada nas normas legais. Diferentemente, o discurso político exagera 
no uso dos adjetivos, buscando emocionar, humanizar e causar empatia, demonstrando 
que a natureza da peça analisada se aproxima a esse tipo de gênero discursivo textual. 

O uso do conector “por exemplo” para introduzir um argumento por meio de ilustração 
indica a necessidade de L1/E1 de simplificar sua tese, deixando-a acessível para todo 
tipo de leitor. Aos suspenderem a argumentação por meio da utilização das reticências, 
os advogados pretendem provocar no leitor a sensação de que ele é o autor daquela 
conclusão, num “jogo” de compartilhamento de ponto de vista. Já a interjeição “ora” 
demonstra a preocupação de L1/E1 em facilitar a compreensão do texto, pois além de 
introduzir uma conclusão, confere ares de conversação ao texto, deixando-o mais 
informal e acessível ao leitor comum. Essa preocupação é confirmada pelo uso do 
travessão para apresentar comentários sobre as acusações da Denúncia, em uma 
tentativa de criar intimidade com o leitor. Já a forma verbal “sublinhe-se”, o dêitico 
temporal “desde logo”, as expressões negativas “não admitir”, “jamais teve posse” e 
“nunca nela permaneceu” bem como da utilização dos operadores “uma só” e “sequer” 
“ indicam a assunção da responsabilidade enunciativa pelos advogados, com ocorrência 

de PDV assertado. 

Nesta análise, percebemos, então, que os advogados (L1/E1) utilizaram expressões 
negativas e operadores de contra-argumentação para introduzir muitos de seus 
argumentos, recurso comum nos textos de defesa, como a Resposta à acusação. 
Expressões epistêmicas e deônticas também foram recorrentes, conferindo caráter 
imperativo aos argumentos esposados na peça. Tudo isso aliado ao farto uso de formas 
verbais na primeira pessoa do plural demonstram a assunção de responsabilidade 
destes produtores de texto pelo que estava sendo dito, predominando o PDV assertado. 

A mediatividade aparece, na maioria das vezes, para trazer as vozes dos Tribunais, da 
legislação e de renomados doutrinadores, servindo para atribuir autoridade ao discurso 
dos advogados, numa coconstrução de pontos de vista, restando nítida assunção de 
responsabilidade enunciativa dos enunciados pelos advogados. 

A modalização e maciço uso de lexemas de apreciação foram os responsáveis por 
mostrar as opiniões dos advogados, o engajamento deles. Além das marcas linguísticas 
próprias do discurso jurídico (rigorosamente formal, conservador, “difícil”, “duro” e 
racional), os advogados procuraram utilizar recursos que pudessem aproximar o texto 
da oralidade, com a ampla utilização de marcadores característicos da conversação, 

que propositalmente conferiram informalidade e leveza ao texto. 
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Interjeições, interrogações e exclamações, foram usadas para representar as 
expressões dos produtores do texto, direcionando o leitor, que imediatamente fecha os 
olhos e “ouve” o texto. Travessões, parênteses e dois pontos chamam atenção para os 
argumentos, explicam complicados termos jurídicos e tecem comentários acerca dos 
fatos narrados, em uma tentativa de criar intimidade com quem está lendo a peça. As 
reticências provocam reflexão e levam às opiniões dos advogados sem que eles 
precisem explicitá-las, causando no leitor a sensação de que ele é coautor do texto. 

Expressões populares, aspas, citações, marcadores de reformulação, exemplificação e 
ilustração trabalham para dar tom didático aos argumentos, permitindo que o texto “fuja” 
dos tribunais e “ganhe as ruas”. Mais que isso, atuam direcionando o leitor para o ponto 
de vista dos advogados. Nesse movimento de migração do texto para o leitor não jurista, 
os advogados não só usam as fontes do Direito para legitimar seus argumentos, vozes 
da ciência política, da psicologia e da filosofia ecoam do texto e dão força à tese da 
Defesa. 

Ironias, sarcasmos e perguntas retóricas servem para insinuar, criticar e manifestar 
indignação, no intento de sensibilizar e persuadir o interlocutor. O uso exagerado e 
deselegante de lexemas avaliativos confirma a natureza não jurídica da peça, pois, não 
só desqualificam as imputações da peça acusatória (o que é normal no Direito) como 
também atacam juiz e promotores sem sutileza, visando constranger àqueles que os 
defendem e criar um clima de ódio nos partidários do ex-presidente. 

 

 
Conclusão 

 
Propusemo-nos a investigar a responsabilidade enunciativa dos advogados 
(denominados de locutores enunciadores primeiros - L1/E1) que escreveram a 
Resposta à acusação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo que levou 
à sua condenação criminal, observando como se deu o engajamento dos produtores do 
texto, os pontos de vista e as estratégias linguísticas utilizadas para introduzir seus 
argumentos de defesa. 
 
No entanto, a partir da leitura não pudemos deixar de notar que a Resposta à acusação, 
gênero discursivo textual do domínio jurídico, não se tratava apenas de uma peça 
jurídica que pretendia a absolvição de um réu em processo criminal. Ela apresentava 
características estranhas à técnica jurídica basilar, se mostrando semelhante a um 
discurso de campanha política em que os “candidatos” de oposição eram o então juiz 
Sérgio Moro e os promotores da “Força Tarefa Lava-jato”. 
 
Como sabemos, as peças jurídicas são escritas para serem analisadas pelo juiz de 
direito, aquele a quem o Estado conferiu poderes para condenar ou absolver alguém 
em processos judiciais. Assim, a experiência nos mostra que concordando ou não com 
o entendimento de um magistrado, ao se reportar a ele, o advogado preza pelo respeito, 
buscando estratégias que consigam convencê-lo, sem atacá-lo, afinal, cabe a ele julgar 
o destino de seu cliente. E foi por isso que chegamos à conclusão de que não estávamos 
diante de uma peça jurídica comum: logo em suas primeiras páginas, os advogados de 
Lula questionam abertamente a parcialidade do juiz, acusando-o de integrar a equipe 
da Acusação, bem como atacando suas decisões naquele e em outros processos. Ficou 
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claro que o destinatário desse texto não poderia ser o juiz, a absolvição pretendida não 
viria dele. Começamos, então, a analisar o texto sob uma nova perspectiva, buscando 
quais as estratégias e marcas linguísticas que poderiam evidenciar quem os advogados 
tentavam persuadir e qual seria o real objetivo do texto. 

Como já dito, as estratégias linguísticas usadas pelos advogados indicam que o 
destinatário da peça jurídica estudada não era primordialmente jurídico e nem precisava 
ter conhecimento legal. Já os argumentos utilizados se apresentaram como justificativas 
e dão ares de normalidade aos atos do ex-presidente, parecendo ser verdadeira 
prestação de contas ao povo, notadamente o eleitor de Lula. Tais elementos somados 
ao contexto político da época (meses após o impeachment de Dilma Rousseff) nos 
mostram que a verdadeira intenção dos locutores enunciadores, os advogados, não era 
de absolver Lula perante o juiz Sérgio Moro e, sim, aos olhos do povo, verdadeiro 

julgador desta causa. 
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TÍTULO: Plano II - Fantasmas do passado, dilemas do presente: experiência e 

autoficção no romance brasileiro contemporâneo. 

Resumo 

O NOVO REALIMO NA CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA Uma análise de Outros Cantos 
de Maria Valéria Rezende O presente trabalho é vinculado ao Projeto de Pesquisa 
“Fantasmas do Passado, dilemas do presente: A ditadura civil-militar como um dado 
formal no romance brasileiro do século XXI”, orientado pela Profa. Dra. Juliane Vargas 
Welter do Departamento de Letras (DLET) da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). Tendo como objetivo geral da pesquisa analisar e refletir de que forma a 
literatura contemporânea escrita por mulheres elabora as tensões sociais de nossa 
história recente, o presente trabalho dedicou-se a analisar a obra Outros Cantos da 
escritora e educadora popular Maria Valéria Rezende. Em um primeiro momento, 
buscou-se analisar a voz narrativa memorialística em primeira pessoa da protagonista 
da obra. Posteriormente, por meio desses dados da memória, buscou-se investigar 
como a realidade é construída a ponto de alcançar efeitos de concretude, caracterizando 
uma nova forma de Realismo Afetivo. Para tanto, o trabalho é embasado teoricamente 
em Karl Erik Schøllhammer (2011, 2012), Beatriz Sarlo (2005) e Jeanne MarieGagnebin 
(2006). 
 

Palavras-chave: Realismo Afetivo. Memória. Ditadura Militar. Trauma. 

TITLE: THE NEW REALIMO IN MEMORY CONSTRUCTION: An Analysis of Other 

Songs of Maria Valeria Rezende 

Abstract 

The presentworkislinkedtotheResearch Project “GhostsofthePast, 
dilemmasofthepresent: The civil-militarydictatorship as a formal datum in theBrazilian 
novel ofthe XXI century”, guidedby Profa. Dr. Juliane Vargas Welter 
oftheDepartmentofLetters (DLET) ofthe Federal Universityof Rio Grande do Norte 
(UFRN). Having as general objectiveoftheresearch, analyzeandreflect in 
whatwaythecontemporaryliteraturewrittenbywomenelaboratesthe social 
tensionsofourrecenthistory, 
thepresentworkdedicatediftoanalyzetheworkOtherSongsofthe popular 
writerandeducator Maria Valeria Rezende. In a first moment, we sought to analyze the 
memorialistic narrative voice in the first person of the protagonist of the work. Later, 
through these data of memory, we sought to investigate how reality is constructed to the 
point of achieving concreteness effects, characterizing a new form of affective Realism. 
To this end, the work is theoretically based on Karl Erik Schøllhammer (2011, 2012), 
Beatriz Sarlo (2005) and Jeanne Marie Gagnebin (2006). 
 

Keywords: AffectiveRealism. Memory. Militarydictatorship. Trauma. 
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Por meio da obra Outros cantos – publicado em 2016, de Maria Valéria Rezende, 
absorvemos as ricas experiências que uma travessia de ônibus pode carregar, a ponto 
de enlaçar passado e presente, para apontar dados memorialísticos caros para a nossa 
história. De enredo simples, uma viagem dentro de um ônibus nas estradas dos sertões, 
com destino a Olho d’Água, povoado que guarda as lembranças de Maria, a 
personagem principal. Com trinta anos de idade, Maria narra às experiências, as 
vivências, os ideais e os anseios dela, dentre eles o de propiciar mais consciência crítica 
e o de dar voz aos alienados trabalhadores sertanejos desse povoado-destino para 
poder lutar contra as terríveis opressões e explorações socioeconômicas que eles 
sofriam. Os objetivos e anseios que justificam a ida de Maria mais uma vez ao povoado 
– que se assemelha a “tantos outros mínimos oásis espalhados pela vastidão das terras 
secas” (2016, p. 10) – são motivados pela trajetória de exílio, de refúgio, que se deu 
devido às perseguições da ditadura militar brasileira. Outros espaços aparecem na 
narrativa que são rememorados pela personagem, como Argélia, Paraguai, México, 
França. Num cenário “quadrado” e simples do sertão, encontramos tantos outros 
mundos e histórias. Enfocando os relatos de Maria construídos nesses espaços, a 
pesquisa busca retirar da obra diálogos e reflexões com as teorias de Karl Erik 
Schøllhammer (2011, 2012) sobre os “novos realismos” que a autora constrói sua 
narrativa, ou seja, “efeitos sensíveis da realidade [...] alcançam extremos de concretude” 
e busca compreender as reconstituições do passado com o aporte teórico de Beatriz 
Sarlo (2005), a partir da hipótese fundamental da autora: a de que os fatos 
testemunhados e rememorados não falam como verdade, o foco de pesquisa deve estar 
nas engrenagens inerentes desse discurso enquanto ato público e não jurídico, como 
também busca nesse passado e/ou realidade construída a ponte passado-presente, 
com base na teorização de Jeanne MarieGagnebin de que o passado se forma a partir 
do presente. Nesse entrelaço de teorias, os dados da ditadura militar no fazer literário 
se encontram como basilar para o estudo, uma vez que há entre as tessituras do enredo 
recordações de um homem sem rosto – representando aqueles que participam da 
resistência e se escondem em vários lugares – e da desigualdade social por meio do 
Dono. Representado propositadamente com letra maiúscula, é o proprietário de terras 
irrigadas que explora os tecelões daquele povoado, “Eram-lhe gratos, deviam-lhe 
sempre, sem jamais o ter visto em carne e osso. Como se fosse deus. Era mais temível 
e forte porque invisível.” (2016, p. 34). O Dono representa, na narrativa, a causa de 
retratos de desigualdade social e desigualdade de renda, os riscos ao direito à 
propriedade, ao não ordenamento justo do espaço rural naquele recinto nordestino. Por 
ser invisível, entra na narrativa numa posição quase olimpiana, inalcançável, “O que 
poderia eu dizer contra um poder invisível?” (2016, p. 34). Assim sendo, em linhas 
gerais, podemos constatar de forma objetiva que o presente trabalho se comprometeu 
a: a) Articular a literatura brasileira com o processo histórico-social da ditadura militar 
brasileira b) Refletir sobre a categoria trauma e memória a partir das engrenagens 
presentes nos discursos de memória e na relação intrínseca e necessária entre passado 
e presente c) Discutir como o realismo e os dados memorialísticos alcançam efeitos de 
concretude na obra, por meio dos estudos sobre Realismo Afetivo 
 
Metodologia 

 
A pesquisa pertence ao Plano II “Fantasmas do passado, dilemas do presente: 
experiência e autoficção no romance brasileiro contemporâneo”, que tem por principal 
procedimento metodológico a análise e discussão da obra literária em questão, Outros 
cantos, com os processos histórico-sociais, mais especificamente, de que forma a 
ditadura militar se constrói como dado formal. Pesquisa de caráter qualitativo, o romance 
foi previamente escolhido para vincular a um plano de trabalho, que tem como objetivo 
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geral analisar e refletir de que forma a literatura contemporânea escrita por mulheres 
elabora as tensões sociais de nossa história recente. Dessa forma, em contextos de 
ditadura ou pós ditadura, o romance escolhido carrega em sua configuração formal 
dados da ditadura civil-militar. Para tanto, houve reuniões semanais para discussão do 
aporte teórico que abrangesse todos os eixos trabalhados nos planos de trabalhos de 
cada integrante do Projeto de Pesquisa, gerando análise e discussões que resultasse 
em dados, reflexões para o trabalho em questão. Concomitantemente, houve 
apresentações das obras literárias destinada a cada integrante do Projeto de Pesquisa. 
Nas reuniões semanais, houve discussão do texto de Beatriz Sarlo, Tempo passado: 
Cultura da Memória e Guinada Subjetiva, que serviu de guia para o presente trabalho. 
Primeiramente, porque o grupo notou que a autora traça importante percurso de 
investigação sobre o lugar de testemunho nos processos de resistência contra os 
regimes ditatoriais da América Latina, mas também porque ela parte do ponto de vista 
de que todos os discursos são notadamente subjetivos, e o discurso em Outros cantos 
enquadra-se nesse processo narrativo. Outro texto trabalho nas reuniões foi o artigo de 
Theodor Adorno , A teoria freudiana e o padrão da propaganda fascista, que discuti a 
adesão ao fascismo a partir de um inventário de dispositivos mobilizados pelos 
demagogos fascistas. De suma importância para o encontro, o texto de Adorno 
possibilitou o grupo perpassar pela personalidade fascista, autoritária, presente nos 
romances no Projeto de várias formas, dada as singularidades da narrativa, como 
também possibilitou criar pontes com a atual conjuntura política que vivemos. 
 
Resultados e Discussões 

 
Retomando o início do trabalho, o livro de Maria Valéria Rezende monta um quadro 
organizado que possibilita o leitor adentrar na vida sertaneja, uma vez que Maria – assim 
como o leitor – se integra no cotidiano daqueles tecelões de rede. A princípio, 
conquistada pela vida ritualizada, ordenada e repetitiva, Maria se encanta pelo sertão, 
por aquilo que há de mais bonito nele: os valores culturais riquíssimos das narrativas de 
vida compartilhadas embaixo da árvore. No entanto, outros cenários coexistem a esse, 
aquele marcadamente opressor, existente dentro das relações humanas – quando 
Maria tenta interferir na briga entre marido espancador e mulher, e vê que os direitos do 
marido tinham sido assegurados, ao ponto da própria mulher defendê-los – e dessas 
relações perante o espaço interiorano – a exploração do trabalho dos tecelões 
justificada pelas desigualdades sociais e de renda. O cenário escolhido se mistura a um 
terceiro tipo de opressão ainda aparentemente distante daquele povo, mas velha 
conhecida de Maria, a ditadura militar. Com teor sentimental e melancólico, a 
personagem de Maria Valéria Rezende é construída a partir da cartilha revolucionária, 
ou seja, engajada na política, possui “voz” própria, o que propicia consciência crítica da 
realidade. Dentro dessas conjunturas, os dados da ditadura militar aparecemno 
conteúdo da narrativa sob a perspectiva de Maria, ou seja, a “voz” da resistência. Por 
não ser marcadamente expressa, a ditadura se espreita nas linhas da narrativa a partir 
da relação identitária de Maria – uma jovem que lutou bravamente com seus 
companheiros contra as opressões da ditadura e, no pressente enunciativo da narrativa, 
se esconde daqueles que ainda se esforçam para manter vivo esse processo histórico 
– e no objetivo que marca a ida de Maria a Olho d’Água, que é o de fazer valer as “vozes” 
silenciadas dos tecelões, justificada pelo contexto desamparador, demasiadamente 
alienado e triste em que vivem. Podemos verificar isso no seguinte excerto da narrativa: 
Depois de meu longo périplo, praticamente sozinha, por três continentes, acreditava-me 
pronta para tudo. Saberia, sim, abrir uma frente de inserção, preparar pacientemente a 
vinda dos demais [companheiros comunistas] para fermentar, por longo tempo, a 
consciência, a organização, a longa luta, verdadeiramente popular, de baixo para cima, 
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alastrando-se pouco a pouco por todo o país e o continente, contra todas as formas de 
opressão. (REZENDE, 2016, p. 105) É interessante notar que Maria busca nesse 
processo de dar “voz” a quem é invisível e miseravelmente sofre com as injustiças 
presentes no sertão por meio de um recurso próprio do militarismo, o MOBRAL – 
Movimento Brasileiro de Alfabetização do Regime Militar. Dada as dificuldades de iniciar 
o seu projeto de alfabetização, percebe-se, ao longo da narrativa, que seu objetivo 
militante está cada vez mais distante, abstrato. É neste momento que os elementos de 
trauma dos processos agressivos da ditadura se cruzam aos discursos de memória da 
personagem. Objetivamente apresentado, Maria guarda sua memória não somente na 
voz enunciativa da sua tessitura narrativa, mas em outra fonte de escapismo: uma 
caixinha de jóias que guarda objetos tidos quase como amuletos, dando força para 
cumprir os objetivos primeiros da sua ida a Olho d’Água. Esses objetos marcam também 
sua trajetória militante e marcam uma característica camaleônica essencial daqueles 
que fogem, daqueles que estão em eterno exílio e refúgio dentro de sua terra natal, uma 
vez que a memória não está somente no discurso, mas no bilhete do metrô de Paris, na 
estrela do chapéu de vaqueiro, um ojo de Dios, um broche da União Estadual dos 
Estudantes, um emblema esmaltado arrancado de uma Harley-Davidson. Essas 
rememorações engajadas de Maria marcam a relação entre passado e presente, 
fundamental para analisarmos as engrenagens dos discursos de memória. Jeanne 
Marie Gagnebin (2006) analisa o papel do narrador, dono desse discurso 
memorialístico, como sendo um “sucateiro”, [...] não tem por alvo recolher os grandes 
efeitos. Deve muito mais apanhar tudo aquilo que é deixado de lado como algo que não 
tem significação, algo que parece não ter nem importância nem sentido, algo com que 
a história oficial não sabe o que fazer [...], aquilo que não tem nome, aqueles que não 
tem nome, o anônimo, aquilo que não deixa nenhum rastro, aquilo que foi tão bem 
apagado que mesmo a memória de sua existência não subsiste – aqueles que 
desapareceram tão por completo que ninguém lembra seus nomes. (GAGNEBIN, 2006, 
P. 53-54) É justamente isso que acontece com os dados memorialísticos em Outros 
cantos, pedaços de “algo que foi deixado de lado” pelas histórias oficiais, mas que são 
salvos pelos atores da resistência e refletido na criação literária. As relações 
memorialísticas em Rezende marcam a ponte passado-presente, também pensada por 
Gabnebin, em Lembrar escrever esquecer, uma vez que Maria carrega suas memórias 
para atuar no seu presente e criar esperanças de um futuro melhor. Esse tom saudosista 
da personagem e esse engajamento em torno do presente enunciativo foram pensados 
por Jeanne Marie Gagnebin (2006), que nos serve do trecho de sua obra: “a 
rememoração também significa uma atenção precisa ao presente, em particular a estas 
estranhas ressurgências do passado no presente, pois não se trata somente de não se 
esquecer do passo, mas também de agir sobre o presente. A fidelidade ao passo, não 
sendo um fim em si, visa à transformação do presente.” (2006, p. 55). Para compreender 
as reconstituições desse passado, entendemos como fundamental não só apresentar 
que a memória age no presente – como nos apresentou Jeanne Marie Gagnebin, mas 
também entender até que ponto os estudos literários lidam com esse relato 
memorialístico, se visto como Verdade ou não, ou seja, lançar um olhar crítico sobre o 
discurso. Para tanto, Beatriz Sarlo nos apresenta sua hipótese fundamental a partir do 
seu estudo sobre passado – em Tempo passado: Cultura da Memória e Guinada 
Subjetiva, lançado no Brasil em 2007, a de que as reconstituições se tornam mais dignas 
de compreensão de um determinado tempo quando colocadas sob o foco da 
racionalização. Para isso, ela aponta para o uso da primeira pessoa – como ocorre em 
Outros cantos – e da tendência ao detalhismo quando se tenta resgatar a memória. 
Sarlo faz isso para chegar à conclusão de que esses recursos não devem valer como 
Verdade, “sejam quais forem, são discursos e não deveriam ficar confinados numa 
cristalização inabordável” (SARLO, 2007, p. 47). Os limites dessas narrativas devem ser 
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vistos como apenas uma versão dos fatos narrados, entre tantos outros. O estudo de 
Sarlo se faz importante para a literatura – que lida com os problemas da Verdade – 
porque para serem verificáveis esses discursos é importante o afastamento da primeira 
pessoa e, conjuntamente a isso, agregar criticamente vozes de outrem para racionalizar 
a representação da experiência. Não há uma relação direta entre fato e recordação. 
Freud nos ensinou que a via para alcançarmos o passado é feita de desvios e acidentes 
e resulta de uma operação realizada por uma teoria interpretativa. Cada sujeito poderá 
pensar que há um caminho reto entre seu próprio passado e sua recordação, mas isso 
não existe – o que não quer dizer que se pode recordar de um jeito melhor ou pior. 
(SARLO, 2007, p. 1) Essa representação da experiência de caráter denunciativo em 
Outros cantos esculpe um novo tipo de realismo. Sobre isso, Karl Erik Schøllhammer 
(2011, 2012) pontua a urgência que a literatura contemporânea tem de relacionar o seu 
novo projeto de escrita aos problemas de ordem social que assolam o país. Podemos 
perceber isso em seu trabalho intitulado Realismo afetivo: evocar realismo além da 
representação. Estudos de literatura brasileira contemporânea: Temas subjacentes de 
exclusão, desigualdade, miséria, crime e violência surgiram em foco ou como pano de 
fundo para as narrativas das últimas décadas e foram longamente discutidos pela crítica 
universitária em pesquisas que definiram o rumo de projetos anteriores sobre a 
permanência e a transformação da tradição realista da literatura brasileira. 
(SCHØLLHAMMER, 2012, p. 144-145) O caráter denunciativo assinalado aqui como 
presente em Outros cantos difere da ordem do tradicional Realismo do séc. XX, uma 
vez que a atual escrita memorialística agencia experiências subjetivas (daí o nosso 
trabalho anterior sobre a Verdade com Beatriz Sarlo) e marcadamente afetivas. A 
literatura contemporânea realística designa mecanismos próprios de ficção na tentativa 
de apresentar uma realidade de forma crítica. O que difere essa nova forma do fazer 
literário com aquela do século XX é justamente construir a memória e realidade de forma 
intimista, tendo consciência da impossibilidade de se construir uma realidade tal qual 
ela é, alcançando efeitos de concretude e divergindo do realismo tradicional. A esse 
novo tipo de Realismo chama-se de Afetivo, ideia criada por Karl Erik Schøllhammer 
(2011, 2012). A hipótese fundamental do seu trabalho é mostrar que esse novo tipo de 
literatura, a qual se engaja Outros cantos, busca ser “referencial”, sem ser 
“representativo”. De acordo com ele, esse novo realismo não se trata, portanto, de um 
realismo tradicional e ingênuo em busca da ilusão de realidade. Nem se trata, tampouco, 
de um realismo propriamente representativo [...] a diferença que mais salta aos olhos é 
que os “novos realistas” querem provocar efeitos de realidade por outros meios. [...] o 
novo realismo se expressa pela vontade de relacionar a literatura e a arte com a 
realidade social e cultural da qual emerge, incorporando essa realidade esteticamente 
dentro da obra e situando a própria produção artística como força transformadora. 
(SCHØLLHAMMER, 2012, p. 53-54) Podemos analisar o “efeito de concretude” e 
“afetividade” analisando o discurso de Maria, ao rememorar o seu passado no presente 
enunciativo, isto é, em uma viagem de ônibus. Percebemos em seu discurso de primeira 
pessoa que há marcadamente uma tentativa de representar parcialmente a realidade, 
mas de forma crítica, isto é, as descrições da realidade passam por suas experiências 
subjetivas e não ignora a relação dela com o contexto social e histórico; diferentemente, 
das narrativas memorialísticas com narrador em terceira pessoa que se comprometia 
em mostrar a realidade como ela é intrinsecamente, o seu total, que serviria de vitrine 
para expor as mazelas sociais, pontuando-as. Observamos as experiências de Maria no 
seu discurso rememorando quando descreve sua ida a Olho d’Água: [...] nada me distrai 
das imagens que voltam da minha primeira tarde naquele outro sertão. Deixo divagar a 
memória enquanto todo o resto, o caubói, o ônibus, a caatinga, a estrada, mergulha na 
escuridão. (REZENDE, 2016, p. 10) E eu quase já não podia crer que esse sertão ainda 
haveria de ser mar. As esperanças trazidas na minha bagagem pareciam resistir menos 
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do que aquelas árvores esquálidas e não conseguiam permanecer incólumes nem um 
dia inteiro diante do vazio daquele lugar. (REZENDE, 2016, P. 11) 
 
Conclusão 

 
Como mencionado, o trabalho buscou articular o contexto social e histórico de ditadura 
na narrativa, sem levar em consideração outros dados de ditadura também presentes 
na vida da escritora, o que movimenta a narrativa para outra análise. No entanto, como 
a própria escritora afirma, a sua escrita é direcionada para seus personagens, como se 
as experiências subjetivas analisas no presente trabalho fosse exclusivamente de 
Maria, sem passar por Maria Valéria Rezende. O trabalho buscou efetivamente mostrar 
que as engrenagens do discurso de memória de Maria atuam de forma efetiva em seu 
presente, por meio da tentativa incessante de dar “voz” aqueles que nem sequer sabem 
do seu direto de tê-las, o que dirá de usá-las de forma agentiva, para amenizar os efeitos 
da opressão marcada naquele espaço. Por sua vez, a partir das reconstituições de 
memória das vítimas e familiares das vítimas da ditadura ocorridas da Argentina, 
presentes nas análises de Beatriz Sarlo, usamos sua hipótese fundamental sobre as 
Verdades nesses discursos memorialísticos, que a tentativa de Maria deve ser estudada 
sobre o foco da racionalização, uma vez que ela apresenta apenas uma versão dos 
fatos, não a Verdade totalizante. Sendo assim, esse discurso rememorado passa pelo 
sujeito enquanto experiência subjetiva, notadamente sem buscar descrever a realidade 
fidedigna, mas apontar efeitos de concretude, buscando mostrar um dos lados da 
história “sucateada”, não vista nos grandes manuais históricos. 
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Resumo 

O presente trabalho é associado ao Projeto de Pesquisa “Fantasmas do Passado, 
dilemas do presente: A ditadura civil-militar como um dado formal no romance brasileiro 
do século XXI”, orientado pela Profa. Dra. Juliane Vargas Welter do Departamento de 
Letras (DLET) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A partir do 
objetivo geral da pesquisa, analisar e refletir de que forma a literatura contemporânea 
elabora as tensões sociais de nossa história recente, o trabalho investiga a obra Cabo 
de guerra, da escritora e tradutora Ivone Benedetti, publicado em 2016. A obra 
apresenta como dado histórico a ditadura militar brasileira, dessa forma buscou-se 
analisar a emersão do sentimento de culpa do narrador, um informante que contribuiu 
com o regime autoritário. Procurou-se, também, trazer a memória e o trauma à 
discussão sobre a forma literária destacando o aspecto tempo (na narração e na 
consciência), e as representações da consciência do narrador/protagonista. Quanto ao 
aporte teórico, o trabalho foi guiado pelos escritos de Sarlo (2007), Farias (2013) e 
Welter (2017). 
 
Palavras-chave: Culpa, memória, trauma, ditadura, literatura, tempo, consciência. 

TITLE: THE EMERSION OF GUILTY FEELING: A ANALYSIS OF CABO DE GUERRA 

BY IVONE BENEDETTI. 

Abstract 

The following work is associated with the Research Project “Fantasmas do Passado, 
dilemas do presente: A ditadura civil-militar como um dado formal no romance brasileiro 
do século XXI”, oriented by Profa. Dr. Juliane Vargas Welter of the Departamento de 
Letras (DLET) of the Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). From the 
most general goal of this research, to analyze and reflect on how contemporary literature 
elaborates the social tensions of our recent history, this work investigates the novel Cabo 
de Guerra, by writer and translator Ivone Benedetti, published in 2016. The novel 
presents the historical data of the Brazilian military dictatorship, and therefore we sought 
to analyze the emergence of the narrator's sense of guilt, an informant who contributed 
to the authoritarian regime. We also sought to bring memory and trauma to the 
discussion of the literary form by highlighting the time aspect (in narration and 
consciousness), and the representations of his own consciousness made by the narrator 
/ protagonist. . As for the theoretical contribution, the work is based on the analyzes of 
Sarlo (2007), Farias (2013) and Welter (2017). 
 
Keywords: Guilt, memory, trauma, dictatorship, literature, time, conscience. 
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A ditadura civil-militar é uma questão histórica mal resolvida no Brasil, esta assolou o 
país durante 21 anos (de 1964 a 1985) e está sempre presente na memória dos que 
vivenciaram o regime e no imaginário de quem não vivenciou, mas conhece esse dado 
histórico marcante. Além disso, ela também está presente na literatura, pela voz, pela 
memória e até pelos sentimentos. Tendo como foco o contexto ditatorial brasileiro, a 
pesquisa, de modo geral, investiga nos romances contemporâneos como a ditadura se 
constrói como um dado formal. Em outras palavras, como a ocorrência dela é 
representada nessas obras e, principalmente, como são construídas as experiências 
desse processo pós ditadura militar. A partir desse objetivo, apresenta-se aqui de que 
modo esse dado histórico é representado em Cabo de guerra, de Ivone Benedetti, 
publicado em 2016 . A obra narra o cotidiano de um informante das forças militares. 
Esse informante é o próprio narrador que não é nomeado, é um acamado que está sob 
os cuidados de sua irmã e sofre flashes de memória da sua época de “cachorro”: agente 
de repressão infiltrado nas organizações de esquerda. O narrador relembra quando era 
um jovem que resolve sair da Bahia para tentar uma nova vida em São Paulo, 
justamente quando o país é governado pelos militares e acaba se envolvendo com o 
regime. Durante a pesquisa, tratou-se, primeiramente, do livro enquanto romance, que 
naturalmente serve à literatura. Assim, além de pensar no seu conteúdo é necessário 
também pensar em seus aspectos formais, que nos permitem observar o impacto que 
a ditadura tem no fazer literário. A própria autora cita os desafios da escrita de Cabo de 
guerra: Foi difícil por várias razões. Primeiro, porque assumi uma voz masculina. 
Segundo porque essa voz em primeira pessoa era de um personagem com o qual eu 
não gostaria de cruzar. Terceiro, porque precisei desenterrar alguns defuntos. Quarto, 
porque não quis ser panfletária, quis fugir do lugar comum, quis escapar da dicotomia, 
justamente inserindo no meu personagem todos os elementos da dualidade. Não foram 
poucas as dificuldades, como vê. Assim, levando em conta os aspectos formais do 
romance e com o objetivo de observar como o trauma da ditadura é elaborado no 
romance, investigou-se três aspectos formais encontrados no livro: i. A emersão do 
sentimento de culpa do narrador ii. O aspecto tempo (na narração e na consciência) iii. 
Representações da consciência do narrador/protagonista. 
 
Metodologia 

 
A pesquisa fundamenta-se no estudo qualitativo quanto aos romances que compõe seu 
plano de trabalho. Os romances foram escolhidos pela orientadora, associados a um 
plano de trabalho e destinados a uma pesquisadora. Cada uma, durante o momento das 
atividades da Iniciação Científica, trabalhou com um romance. As obras trabalhadas 
foram Não falei, de Beatriz Bracher, publicado em 2004; Azul Corvo, de Adriana Lisboa, 
publicado em 2010; Quarenta dias, de Maria Valéria Resende, publicado em 2014, Volto 
semana que vem de Marilia Pilla, publicado em 2015; Outros Cantos, de Maria Valéria 
Resende, publicado em 2016 e Cabo de guerra, de Ivone Benedetti, publicado em 2016. 
Os romances carregam pouco ou intensamente, os traços marcantes dessa época em 
sua estrutura. No segundo ano do grupo de estudos e de realização do projeto de 
pesquisa (2018/2-2019/1), composto pela orientadora e quatro graduandas (sendo uma 
delas novata), fez-se necessário a familiarização da nova participante ao projeto de 
Iniciação Científica com o tema e os aportes teóricos da pesquisa, já comum às 
veteranas. No primeiro semestre (agosto a dezembro/2018) nos encontramos 
quinzenalmente para leitura e discussão de críticas literárias, textos sobre psicanálise e 
as noções acerca da literatura pós eventos traumáticos, como também pós ditadura. 
Paralelamente, foi-se desenvolvendo a pesquisa, sendo esta atividade exclusiva das 
quatro graduandas da Iniciação científica, através da leitura e investigação dos 
romances. No caso do presente trabalho, a narrativa de Cabo de guerra. O segundo 
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semestre (fevereiro a agosto/2019), deu início à elaboração do artigo sobre a narrativa 
trabalhada. Foi estabelecido, inicialmente, a entrega em forma de projeto de artigo, para 
o levantamento bibliográfico dos teóricos bases para o artigo, os objetivos específicos e 
os elementos formais a serem trabalhados. Depois, no segundo momento, a elaboração 
do artigo, a partir do aperfeiçoamento da leitura do romance, dos teóricos e das 
investigações das pesquisadoras. As reuniões quinzenais se mantiveram, paralelas a 
esse trabalho, adicionando uma outra reunião para apresentação do romance que foi 
destinado a cada pesquisadora e apresentação também do andamento de cada 
pesquisa específica. A argumentação deste trabalho girou em torno das inferências, 
principalmente, de Sarlo (2007), que reflete sobre memória e passado; Farias (2013), 
que trabalha com Nietzsche abordando a culpa, o ressentimento e a memória e, por fim, 
Welter (2017) que investiga a figura ambígua do delator em quatro romances 
contemporâneos, incluindo Cabo de guerra Para finalizar, é importante destacar que 
durante toda a pesquisa, exigiu-se das pesquisadoras a capacidade de compreensão, 
pensamento crítico e de leitura para poder investigar de que maneira a ditadura civil-
militar se constrói como dado formal nas obras. 
 
Resultados e Discussões 

 
Pensando a ditadura militar, atualmente, é possível enxergá-la como um processo 
histórico enterrado ainda com vida, pois não existe uma memória coletiva sobre o 
regime, mas sim memórias problemáticas de um período sombrio da política brasileira. 
Desta forma, o romance que trata da ditadura desenterra esse processo traumático que 
precisa ser falado, como afirma Ivone Benedetti em uma entrevista para o site Homo 
literatus: ... quem viveu aqueles anos de chumbo, fazendo oposição ao regime de força, 
fica marcado para sempre por aqueles acontecimentos... Enquanto houver resquícios 
dos acontecimentos traumáticos, é preciso falar deles, porque o silêncio em torno de 
um trauma não é saúde, é doença... A verdade é que sempre haverá quem louve 
regimes totalitários, por mais sanguinários que sejam ou tenham sido. Logo, o trabalho 
pretendeu estudar a rememoração do contexto ditatorial brasileiro que a literatura traz, 
por vezes inconscientemente. No caso de Cabo de guerra, acompanhamos o contexto 
ditatorial da perspectiva de um informante do regime, “contudo, seremos surpreendidos 
por um personagem passivo e patético, que ao mesmo tempo em que expia suas culpas 
(de maneira cifrada) também se vê como alguém que não era agente da ação repressiva 
diretamente” (WELTER, 2017, p.342). A ditadura civil-militar está presente no conteúdo 
da trama: nas reuniões de esquerda, nos militares, na queima de arquivos (morte), na 
tortura. Esses artifícios provam a influência da ditadura na obra literária. Mas para 
efetivar a pesquisa literária faz-se necessário também analisar os dois aspectos 
específicos escolhidos: i) A emersão do sentimento de culpa do narrador, ii) O aspecto 
tempo (na narração e na consciência), iii) Representações da consciência do 
narrador/protagonista. Acerca do sentimento de culpa do narrador é perceptível na obra 
que ele só passa a ser atormentado por memórias traumáticas com a perda de Cibele, 
uma namorada que conheceu pós vida de “cachorro” e que some ao descobrir seu 
passado de delator. Acompanhamos, assim, os flashes de memória de um homem que 
vive atormentado por uma época marcante de sua vida enquanto “cachorro”, de vez em 
quando interrompidas por uma visita: “... à esquerda desta, a porta por onde entram as 
poucas visitas que me fazem o favor de interromper de vez em quando o compacto 
amontoado de ficções que se erguem diante de mim todos os dias, com o nome de 
memória” (BENEDETTI, 2016, p. 19). Isso acontece, porque o passado “continua ali, 
longe e perto, espreitando o presente como a lembrança que irrompe no momento em 
que menos se espera ou como a nuvem insidiosa que ronda o fato do qual não se quer 
ou não se pode lembrar” (SARLO, 2007, p. 09). As memórias desordenadas do narrador 
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são identificadas logo no primeiro parágrafo: Perco o chão no primeiro degrau e 
escorrego até o último. Caído de costas, ainda enxergo o céu noturno, infinito com 
molduras: paredes imensas, amarelas, rodeando, rodeando. Então o céu negro vai 
ficando azul, depois azul-claro, depois branco, e as imagens começam a desfilar: Cibele 
de jeans e blusa vermelha, meu pai dobrado em cima do trapiche, Tomás me dando um 
cartão de visita, minha irmã falando de estrelas, padre Bento acocorado junto a um 
muro, a garganta afogada de Samira boiando na Billings, o moço torturado, a jaqueta 
em frente a um tamborim, o soco no coronel, um sujeito cantando “My Way”, Carlos 
morrendo, as borbulhas da chuva no chão, Jandira erguendo os braços, uma surra, 
Maria do Carmo mijando no lavatório, Alfredo morto, o Dops, Samira gritando, a mão 
estendida a Rodolfo, o atropelado, estrelas, estrelas, estrelas, eu descendo na 
rodoviária de Santos batendo palmas em um portão (BENEDETTI, 2016, p. 13). Ao 
reconstruir esse passado através da sua rememoração, é perceptível que seu trauma é 
sentido somente na perda de Cibele, sua culpa é projetada na melancolia da perda 
amorosa, percebemos isso a partir de: Comecei a fazer uma coisa que sempre 
desprezei nos outros: beber. Sóbrio, não aguentava a vida. Quando o dinheiro que tinha 
minguou, vendi o carro para pagar a pensão e me sustentar, mas o dinheiro evaporou, 
em parte consumido nas buscas por Cibele ou no sustento, em parte sumido em horas 
e lugares nunca aclarados. (BENEDETTI, 2016, p. 221). Cibele nunca se envolveu com 
seu passado de cachorro, mas foi quem desencadeou sua rememoração e seus 
fantasmas, já que a narração nos leva a entender que após descobrir seu passado de 
agente de repressão infiltrado nas organizações de esquerda (traidor), ela o abandona. 
Como consequência, é a partir do julgamento de Cibele que o narrador passa a se ver 
como culpado, já que trabalhava para o sistema.Dessa forma, o seu processo de 
rememoração traz ao seu presente o passado traumático concebido por uma culpa que 
ganha certo ar de passividade. Isso dá a ele uma marca de delator que não era apoiador 
do regime militar, mas tem culpa por ser um alienado que cedeu a pressão, possuindo 
uma mistura de traidor-testemunha, como ele mesmo diz, “todo crime tem testemunha, 
pois, quando as testemunhas não existem, a consciência as arranja” (BENEDETTI, 
2016, p. 190). Assim, à medida que o tempo vai passando, sua frustração emerge com 
mais força, permitindo acesso aos seus sentimentos negativos de remorso e solidão. O 
cabo de guerra centrado na consciência fica mais contraído, o narrador sabe que é um 
assassino, um delator, pois colabora na queda de diversos colegas que foram torturados 
até a morte. Isto corrói o seu caráter: [...] O homem do ressentimento não é franco, nem 
ingênuo, nem honesto e reto consigo mesmo. Sua alma olha de través; ele ama os 
refúgios, os subterfúgios, os caminhos ocultos, tudo escondido lhe agrada como seu 
mundo, sua segurança, seu bálsamo; ele entende do silêncio, do não esquecimento, da 
espera, do momentâneo apequenamento e da humilhação própria [...] (Nietzsche, 2010, 
p.27 apud FARIAS, 2013, p.125). E somente no final do romance temos acesso à cena 
que o deixa entrevado, principal marca da exposição de seu trauma, quando ele é 
marcado pela vingança: “O olhar dele, de novo, me julga,e, se antes me punha no rol 
dos dementes, agora põe também no dos traidores. Sai da frente- grita Tomás, o sem-
culpa. O entrevero é curto, eu continuo empurrando. Então outro tiro é disparado. Na 
trajetória da bala, a minha garganta.” (BENEDETTI, 2016, p. 300).Com isto surgem suas 
memórias cíclicas, “justamente porque o tempo do passado não pode ser eliminado, e 
é um perseguidor que escraviza ou liberta” (SARLO, 2007, p.12). Neste caso, o narrador 
é escravizado pelas memórias que mais parecem uma alucinação fantasmagórica de 
um passado inconversível, condenado a uma eterna repetição, marcando seu trauma e 
sua culpa: “Nietzsche (2007) identifica que, na criação e manutenção da culpa, é 
necessário um elemento que a preceda: uma prodigiosa memória” (FARIAS, 2013, 
p.123). Memória esta que vive nele “com as mesmas imagens, vertical, legível e a um 
só tempo ilegível, como um código de barras” (BENEDETTI, 2016, p. 13). O retorno ao 
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passado por meio da memória pode ser necessário para resolver ou libertar-se de 
conflitos, mas, neste contexto, ao rememorar o passado, o narrador só reforça sua 
culpabilidade o que o aprisiona neste passado, sem perspectivas de saída. Quanto ao 
tempo (na narração e na consciência): para a narração em Cabo de guerra, Benedetti 
utiliza grandes saltos temporais. O tempo objetivo da obra segue o seguinte percurso: 
um homem acamado, limitado a um quarto, sem poder de locomoção, que vive sob os 
cuidados de sua irmã, Mariquinha, a qual ele tem ojeriza e desprezo. Três dias 
representam o tempo em que o narrador leva para rememorar sua história, porém 
compreendemos que o tempo subjetivo dessas memórias não se limita a três dias, mas 
se erguem diante dele todos os dias. O agora narrativo se passa numa manhã de 2009 
e a sequência de pensamentos, memórias e sensações que ocupam a maior parte do 
romance são de 40 anos atrás: Nesta manhã de 2009 caio na real: essa história já tem 
quarenta anos. É passado. Ou deveria ser. Porque passado não vivido não passa, fica 
atormentando, querendo ser chamado de presente, ocupando armários, cadeiras, 
sempre aí, sempre aqui. Então, tentando apagar essa presença deslocada, a gente 
revive tudo lembrando, mas quem revive não é a gente, e sim o passado, de modo que 
a gente passa o tempo realimentando o tempo, e isso não acaba nunca. Assim, quando 
minha irmã, perene presença, entra e passa no meio dos fantasmas que atravancam 
este espaço, é tanta força deles que quem se torna invisível é ela (BENEDETTI, 2016, 
p. 32). Estas são postas em fragmentos, como se fossem flashes, para representar a 
bagunça na consciência do narrador. O primeiro parágrafo é duplicado no final no 
romance reproduzindo um ciclo fantasmagórico.Trata-se de um passado escondido na 
memória: a culpa das delações durante a ditadura brasileira. Fredric Jameson diz 
“manchado com a culpa não apenas da cultura em particular, mas da própria História 
como um longo pesadelo” (apud GOMES, 2007, p. 42). É justamente esse longo 
pesadelo que o narrador vive o tempo inteiro, mesmo estando acordado.Percebe-se 
assim que a narração em primeira pessoa é como um ciclo que não fecha e sempre se 
repete; um fantasma preso em sua memória; um passado reconstruído no presente, 
sem perspectiva de um futuro. O leitor tem a oportunidade de entrar na mente do 
narrador e acompanhar minuciosamente todos esses momentos e expiar junto com ele 
as suas culpas. Por isso o desenrolar da narrativa é tão importante, pois estamos, assim 
como o narrador/ protagonista, buscando respostas. Apesar da construção fragmentada 
e dos saltos temporais: a dinâmica dos atos do preenchimento, que corre nas trilhas do 
discurso, ajusta o tempo vivido, extratextual do leitor, com a suma de sua experiência 
cultural e social, em que se incluem as convenções literárias, as oscilações temporais 
entre presente, passado e futuro. (NUNES, 2003 p. 76). Já em relação às 
representações da consciência do narrador/protagonista: sabemos que a memória não 
se permite ao esquecimento completo. Ela, por si só, é uma narrativa de estrutura 
ficcional, por isso está tão viva para o narrador de Benedetti. A ficção torna o imaginário 
real e o fato de o narrador estar acamado, se torna uma oportunidade para memória 
não o fazer esquecer dos motivos que o levaram a esse estado. É através de um 
“amontoado de ficções” que ele observa seu envolvimento acidental com o regime 
ditatorial e, consequentemente, observa suas culpas. Nesse sentido, compreende-se 
que a rememoração do narrador é involuntária. A memória se relaciona à imagem, o 
que faz com que o narrador veja seu passado como um filme ou como fantasmas que 
ocupam seu espaço limitado, já que não tem mobilidade e, por consequência, possui 
“essa incapacidade para afastar da consciência a dor vivida cuja consequência é o 
ressentimento é o que caracteriza a enfermidade, a fraqueza” (FARIAS, 2013, p.125), 
ou seja, não ter controle sobre a memória o adoece, pois não é uma lembrança que 
liberta, já que é repetitiva, pelo contrário, ela o aprisiona cada vez mais. O retorno ao 
passado nem sempre é um momento libertador da lembrança, mas um advento, uma 
captura do presente. Propor-se não lembrar é como se propor não perceber um cheiro, 
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porque a lembrança assim como o cheiro, acomete, até mesmo quando não é 
convocada. Vinda não se sabe de onde, a lembrança não permite ser deslocada; pelo 
contrário, obrigada a uma perseguição, pois nunca está completa. A lembrança insiste 
porque de certo modo é soberana e incontrolável (em todos os sentidos dessa palavra). 
Poderíamos dizer que o passado se faz presente. E a lembrança precisa do presente 
porque, como assinalou Deleuze a respeito de Bergson, o tempo próprio da lembrança 
é o presente: isto é, o único tempo apropriado para lembrar e, também, o tempo do qual 
a lembrança se apodera, tornando-o próprio (SARLO, 2007, p. 09-10). Assim, apesar 
de a memória ser de 40 anos atrás, o narrador não rememora somente no ano de 2009 
(momento presente da narrativa), esse sonho “vem se repetindo sempre o mesmo neste 
resto de vida que me foi concedido” (BENEDETTI, 2016, p.13). Essa memória se impõe 
e ao mesmo tempo em que a rememoração é involuntária, tem certa busca por 
respostas, para entender como chegou ao estado que se encontra. Isso é perceptível 
quando ele diz que quer “fechar os olhos de novo e recuperar a nesga de imagem que 
me leva de volta àquela noite em Santos. Porque foi lá que começou tudo que 
desemboca aqui” (BENEDETTI, 2016, p. 32). 
 
Conclusão 

 
Trabalhou-se com o objetivo de analisar de que maneira o contexto histórico da ditadura 
civil-militar atua no romance contemporâneo, em específico na narrativa de Cabo de 
guerra. Falar do regime autoritário que assolou o país durante vinte e um anos em um 
romance contemporâneo é uma necessidade para quem viveu nessa época e guarda 
traumas desse passado sombrio, mesmo que esse trauma não seja de alguém que lutou 
contra o regime, e é também uma forma de apresentar para as novas gerações o que 
foi esse momento histórico da política brasileira. Assim, constatamos que Cabo de 
guerra é mais um romance contemporâneo que surge da necessidade de falar sobre a 
ditadura, mas que foge do lugar comum e apresenta a versão de um personagem 
delator, constituída de maneira dúbia e oposta. E a memória/rememoração apresentada 
neste tem um peso fatigante, já que se trata de um ciclo sem fim das lembranças do 
envolvimento do personagem com o regime, fazendo ele se enxergar como traidor, 
depois que seu passado se volta contra ele. 
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TÍTULO: Nietzsche e a Filosofia arcaica: uma forma de poesia 

Resumo 

O presente labor tem objetivo de relatar resultados obtidos a partir do Projeto de 
Pesquisa (“Nietzsche e os dois tipos de filósofos gregos: o arcaico e o socrático”) ao 
qual encontra-se atrelado nosso Plano de Trabalho (“Nietzsche e a filosofia arcaica: uma 
forma de poesia”) – sob a orientação da Profa. Dra. Fernanda Machado Bulhões. Em 
função disso, partimos de uma imersão bibliográfica nas obras do jovem Nietzsche, 
sobretudo em seus estudos realizados até os anos de 1875. Nesse período, o problema 
da linguagem (vulgar e estética) e a questão da filosofia antiga foram profundamente 
analisados pelo jovem Nietzsche. Buscamos, portanto, entender um pouco da maneira 
pela qual se diferenciou o filósofo arcaico do socrático, sob o espectro dos modos de 
expressão (comunicação) dos pensamentos desses dois filósofos. Consequentemente, 
a aplicação de uma análise comparativa resultou numa distinção das perspectivas 
desses filósofos quanto ao valor da existência, da razão e da verdade, bem como o 
modo de expressão de seu pensamento, uma vez que, o filósofo arcaico, como 
pudemos notar, a partir dos escritos de Nietzsche, mostra-se quase indiscernível dos 
demais poetas arcaicos, - o que não ocorre, de modo algum, com o filósofo de tipo 
socrático, mais lógico e não-poético, não-estético, portador de um horror artis (horror ao 
artístico), portanto. 
 
Palavras-chave: Filosofia. Poesia. Comunicação. Valor. 

TITLE: Nietzsche and the archaic philosophy: a poetry form 

Abstract 

This paper aims to report the results obtained from the research project entitled 
“Nietzsche and the two types of Greek philosophers: the archaic and the socratic”, which 
is linked to our work plan - “Nietzsche and the archaic philosophy: a poetry form” - under 
the guidance of Dr. Fernanda Machado Bulhões. With this purpose, we start from a 
bibliographic immersion in the works form Nietzsche’s youth, specially in the studies 
carried out by him before 1875. During that period, the problem of language (vulgar and 
aesthetic) and the matter of ancient philosophy were deeply analysed by the young 
Nietzsche. Therefore, we seek to understand a little about the ways in which the archaic 
philosophers differentiated themselves from the socratic ones, under the spectrum of the 
expression (communication) modes of the thoughts produced by these two kinds of 
philosophers. As a consequence, the appliance of a comparative analysis resulted in a 
distinction between the perspectives of these philosophers as to the value of existence, 
reason and truth, as well as to the mode of expression of their thinking, since the archaic 
philosophers, as we have noticed from Nietzsche's writings, are almost indiscernible 
from the archaic poets, which is not true for the Socratics, who are more logical and non-
poetic, non-aesthetic philosophers, bearing, therefore, a horror artis ( horror to the 
artistic). 
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Introdução 

Em se tratando de Antiguidade, filosofia e poesia são esferas de amplo relacionamento 
na civilização grega, apesar de sua aparente separação, nos tempos hodiernos. A obra 
do italiano Giorgio COLLI (1996), “O nascimento da filosofia”, deixa claro a maneira pela 
qual a filosofia nasceu da poesia, bem como ambas são filhas da loucura (da mania), 
possuindo estreita ligação com a vida social e religiosa da pólis, orientando seus 
cidadãos, edificando, a partir de um imaginário deifico (e délfico), os paradigmas do que 
se tornaria a Filosofia após os diálogos dramático-filosóficos de Platão. É sabido que é 
uma tradição socrático-platônica-aristotélica que nos foi legada como os fundamentos 
clássicos da Filosofia. Contudo, os escritos do jovem professor, filólogo e filósofo 
Nietzsche nos chamam atenção não somente pelo fato da sua abordagem reconhecer 
a importância da Filosofia Clássica (Sócrates, Platão e Aristóteles) para a reflexão e 
estudo filosóficos, mas, justamente, porque, acima de tudo, encontra na Filosofia 
Arcaica especialmente (com Thales de Mileto, Parmênides de Eleia, Heráclito de Éfeso, 
Empédocles de Agrigento, etc...), uma grandeza, isto é, uma grandiosidade que é pouco 
reconhecida pelos estudiosos de filosofia, especialmente em seu tempo. Dessarte, 
conforme BULHÕES (2016 para Nietzsche, nesses dois tipos de filósofos contrastam 
dois tipos de verdade: 1) da experiência concreta, engendrada por um pathos 
(sentimento, intuição, afecção: uma intuição mística) da verdade e 2) uma abstrata, 
produto do pensamento racional (ligada à razão, encadeada simbioticamente pelos 
filamentos da causalidade lógica, dependentes da demonstração e da verificabilidade). 
Disso resulta que o primeiro tipo de filósofo, o arcaico, mais intuitivo, - poético, místico -
, é desprovido de intenção normativa; já o segundo, de sua parte, é teórico, normativo 
e otimista. Dessa forma, se, por um lado, o filósofo socrático é um homem teórico, cujo 
pensamento racional se impõe superior às paixões e sentimentos, acreditando poder 
alcançar a verdade, centraliza sua filosofia em razão de um impulso lógico que se 
expressa em uma razão tirânica (hegemônica, que não admite a intervenção de 
qualquer outra forma de caminho para uma construção ou expressão da verdade senão 
o caminho da demonstração lógica, negando qualquer intuição ou sentimento, afeição); 
já, por outro lado, o filósofo arcaico é um decifrador do universo, crítico e revolucionário 
questionador dos mitos, não separou teoria e prática bem como pensamento e 
sentimento, desta forma, sua filosofia expressa uma razão livre (contida num domínio 
de um instinto de conhecimento, não em um desesperado anseio pelo conhecimento, 
mas em um pathos da verdade). Portanto, foi dentro desse contexto de discussão do 
pensamento nietzschiano que procuramos inserir nossa reflexão acerca da filosofia 
arcaica como uma forma de poesia. Uma vez que filósofo arcaico, assim como o poeta 
arcaico (e, assim, em certo sentido, também são os poetas de maneira geral), não 
precisou (não precisam) demonstrar em argumentos lógico-racionais a verdade contida 
em seus escritos. Na verdade, o que pudemos perceber com o fenômeno da filosofia 
arcaica é, justamente, uma filosofia produzida em um contexto de crise na Grécia, a 
crise da sociedade aristocrata palaciana (VERNANT: 1981) Tal crise se expressou numa 
mudança na forma em que a comunidade grega da época passou a descrever o mundo 
e a realidade (a physis), lançando mão da linguagem poética e seus gêneros, tanto 
escriturais quanto simposiastas, que, por seu turno, permitiram fazer surgir a filosofia 
como um novo gênero literário que abandonou a narrativa mítica ao referir-se às 
questões da realidade. Entretanto, percebemos, também, que essa reformulação 
linguístico-literária era desprovida de intensão normativa, possuindo uma função não 
tão somente catártica, mas sobremaneira estética, pois tal é o valor da vida que 
encontramos na filosofia arcaica: um valor estético. 
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Metodologia 

 
Nossa pesquisa se desenvolveu basicamente na leitura bibliográfica acerca do tema, 
consultando, via de regra, o referencial teórico sugerido nas referências bibliográficas, 
assim como foram realizadas, ao longo da pesquisa encontros diversos no Grupo de 
Estudo Nietzsche e os Gregos, bem como participamos de atividades de comunicação 
científica e discursão de conteúdo filosófico. Ademais, evidentemente, nos foi de grande 
valia a imersão em estudos da tradição mítico poética grega, da História do Pensamento 
e da Cultura gregas. 
 
Resultados e Discussões 

 
Obviamente, o tempo dedicado ao material discursivo investigado não foi suficiente para 
chegarmos a resultados conclusivos, precisados em um “Relatório Final” que tenha por 
conta relatar toda extensão das possibilidades textuais e de escritura das reflexões que 
o pensamento nietzschiano pode instigar ao estudioso de sua obra. Dessa forma, dentro 
do escopo de nosso trabalho, restritos pelo tempo que nos coube, atentamos para o 
relato das questões mais superficiais que sugiram nessa contemplação incipiente da 
obra do filósofo alemão, que possuiu a duração de pouco mais de um ano. Todavia, 
desejamos que fique registrado o compromisso de que nos aprofundaremos nesses 
aspectos do seu pensamento, analisados nos objetivos de nosso Plano de Trabalho, 
para, em uma outra oportunidade, podermos proceder numa investigação que avance 
mais satisfatoriamente no pensamento do jovem Nietzsche, quando se refere à filosofia 
antiga, sua poesia e sua autenticidade, merecedora de atenção frente à História da 
Filosofia contemporânea. Sendo assim, no tocante à nossa investigação acerca dos 
dois tipos de filósofos (o arcaico e o socrático), tendo em vista os aspectos poéticos da 
filosofia arcaica, nos sobreveio uma questão que norteou nosso relatório, e que, por 
ventura, responde à outras questões que elencamos acima, - na condição de questões 
basilares da nossa pesquisa – essa pergunta é: “qual a é a relação entre filosofia e 
poesia na Grécia Antiga?”. Nossas leituras parecem evidenciar que é acerca dessa 
questão que se plasma o conteúdo poético-filosófico do pensamento de Nietzsche, 
dentro da conjuntura textual por nós analisadas. Seja como for, foi com base nos quatro 
textos do Nietzsche (“A filosofia na época trágica dos gregos” (1985), “O último filósofo. 
Considerações sobre o conflito entre arte e conhecimento” (1984), “O filósofo como 
médico da civilização” (1984) e “Introdução teorética sobre verdade e mentira no sentido 
extra-moral” (1984)) que procuramos estudar essa relação entre o poético e o filosófico 
na Grécia Antiga. Evidentemente, por questão de espaço não faremos (da maneira 
como gostaríamos) uma exposição minuciosa do que encontramos nesses textos 
naquilo que concerne nossa pesquisa. Deste modo, faremos apenas um breve relato do 
que consideramos pertinente a respeito da relação entre filosofia e poesia na Grécia 
antiga, conforme o pensamento de Nietzsche. Com efeito, em “A filosofia na época 
trágica dos gregos” (1985) fica patente a relação de Nietzsche com a filosofia antiga. 
Nietzsche, nesse sentido, traz a frente a alegria ardente e a necessariedade dos 
sistemas filosóficos de alguns pensadores pré-socráticos, tratando-se de uma narrativa 
simplificada (mas, jamais simplória) da História da Filosofia: “(...) de cada sistema quero 
apenas extrair o fragmento de personalidade que contém e que pertence ao elemento 
irrefutável e indiscutível que a história deve guardar: é um começo para reencontrar e 
recriar naturezas através de comparações. É também a tentativa de deixar soar de novo 
a polifonia da alma grega. A tarefa consiste em trazer a luz o que devemos amar e 
venerar sempre e o que não nos pode ser roubado por nenhum conhecimento superior: 
o grande homem.” (1985, p.12). Assim, Nietzsche nos mostra já em seu prefácio que 
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para discussão sobre a filosofia grega o mais importante foi escolher entre as doutrinas 
dos pensadores arcaicos aquelas em que ressoasse a fortitude da personalidade do 
filósofo. Pois, para Nietzsche, “a personalidade é irrefutável”. Então, Nietzsche tratará, 
em 29 capítulos, de alguns filósofos arcaicos, (com exceção de Empédocles, por 
exemplo que é estudado em seu material acerca dos arcaicos, intitulado Os filósofos 
Pré-platônicos (1872-1873). Assim, “A filosofia na época trágica dos gregos” (1985) 
possui um discurso muitas vezes jocoso e irônico, mas não deixa de conter, de um modo 
incipiente as marteladas nietzschianas. É um livro importante que mostra muito 
claramente o lugar da filosofia arcaica (enquanto movimento de transição do 
pensamento e da cultura grega) entre o mundo mítico e o estabelecimento da filosofia 
hegemonicamente racional (uma vez que a filosofia arcaica permanece muito 
fortemente imiscuída de aspectos poéticos da cultura precedente à do surgimento da 
filosofia (isso é ilustrado pelo Nietzsche quando trata sobretudo de Thales e Heráclito, 
outrossim as passagens sobre Anaximandro e, mesmo, Parmênides revelam uma 
permanência seja de uma retórica poética, um drama trágico, ou seja, uma preocupação 
no mínimo estética para a expressão de suas doutrinas filosóficas)). De sua parte, os 
outros textos estudados por nós, encontram-se compilados num livro intitulado “O livro 
do filósofo” (NIETZSCHE: 1984). Nesse livro percebemos (assim como perceberá um 
leitor atento de “O nascimento da tragédia” (2007) que a questão do trágico em 
Nietzsche consiste na interpretação do fenômeno trágico da dramaturgia grega, 
compreendendo-o na qualidade de uma forma estética de aceitação da vida, da 
constatação do inexplicável (o irreconhecível): o desabrigo do ser – que se encontra 
sem refúgio, sem crença e afirma a vida através da arte (essa percepção futuramente o 
irá conduzir para o desenvolvimento da ideia de amor fati – uma afirmação da vida como 
ela se apresenta, com suas agruras e suas doçuras). O “livro do filósofo” (1984) é 
constituído de fragmentos, contudo isso não nos impede de procurar desenvolver 
alguma interpretação com base nesses escritos. Deste modo, em “O último filósofo. 
Considerações sobre o conflito entre arte e conhecimento” (1984), percebemos um 
pouco desse uso de um termo da poética clássica traduzido em conceito estético (o 
trágico), associado à natureza própria do filósofo, especialmente nesta passagem que 
se segue, no fragmento 37 (p.28): “O filosofo do conhecimento trágico. Domina o instinto 
desenfreado de conhecimento, mas não por uma nova metafísica. Não estabelece 
nenhuma nova crença. Ele sente tragicamente que lhe foi retirado o terreno da 
metafísica, e contudo, o turbilhão emaranhado das ciências não o consegue satisfazer. 
Trabalha para a edificação de uma vida nova: restitui os direitos à arte. O filósofo do 
conhecimento desesperado é levado à uma ciência cega: o saber a todo preço. Para o 
filosofo trágico a imagem da existência cumpre-se de tal forma que tudo o que é 
competência da metafísica lhe aparece como sendo apenas antropomórfico. Não é um 
céptico. Aqui é necessário criar um conceito: pois o cepticismo não é um fim em si. O 
instinto de conhecimento, chegado aos seus limites vira-se contra ele mesmo para 
chegar à crítica do saber. O conhecimento ao serviço da melhor forma de vida. Deve 
querer-se até a ilusão – é nisto que consiste o trágico.” Já em “O filósofo como médico 
da civilização (1984), endossando o que foi exposto anteriormente, Nietzsche irá 
advogar a favor de uma, digamos assim, revitalização da filosofia arcaica, encontra 
ainda em seu tempo a presença de alguma arte e ciência dentro da filosofia, na sua 
possibilidade criadora de conceitos, nas capacidades criativas da imaginação, bem 
como em seu pathos da verdade, uma vez que dirá, no fragmento 168: “A filosofia não 
tem nada de geral: ela é tanto ciência como arte.” (p. 82). Entretanto, será, certamente, 
na “Introdução teorética sobre verdade e mentira no sentido extra-moral” (1984) que o 
autor proporá mais incisiva e belamente a sua perspectiva acerca da construção da 
verdade engendrada dentro de uma conjuntura (como foi dito na citação anterior) 
antropomórfica de construção linguística (linguagem verbal como metáfora de 
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processos fisiológicos, iniciados neurologicamente): a verdade como criação da 
linguagem, o saber como criação da linguagem (no instante mais sábio da humanidade, 
um instante fabuloso deveras, mentiroso deveras, portanto). Portanto, ao inclinar-se ao 
esteio do pensamento de Nietzsche, encontramos expressa na própria linguagem a 
impossibilidade de existência da identidade. Nesse sentido, a questão do idêntico posto 
em razão do conceito orienta uma observação linguística que incide no discurso de que, 
em certa medida, o conceito é uma consequência lógica dos processos linguísticos (mas 
é uma ruptura com a realidade em si, isto é, existe um abismo que separa significante 
de significado, ambos são arbitrários produtos da criatividade humana). Assim, o 
conceito nada mais é do que uma extensão da metáfora, uma identificação do não-
idêntico uma dissimulação metafísica que, inclusive, a própria humanidade esquece-se 
que criou e segue crendo nela, elevando-a à condição de uma dádiva dos céus. Por 
conseguinte, em virtude do que foi até o presente momento apresentado em nossa 
pesquisa, fez-se importante notar que, dentro do nosso escopo de pensamento, traçado 
para a investigação da filosofia do Nietzsche, que, por sua vez, se debruçou largamente 
sobre o pensamento e a cultura dos gregos antigos, na passagem da palavra que narra 
(o discurso mito-poético (mythos)) à palavra que demonstra (discurso lógico-racional 
(lógos)), surgiu uma filosofia altaneira, eivada de arte e ciência, precursora de todos os 
tipos filosóficos que, por ventura, surgiram num lento processo do transcorrer do tempo, 
naqueles idos entre VI e V antes de Cristo (NIETZSCHE: 1984). Sendo assim, com 
respeito à questão da razão do poético, notamos uma espécie de poética do 
irracionalismo, uma poética da loucura, na antiguidade. Nessa Antiguidade "Mania" era 
o termo utilizado pelo grego antigo para referir-se à loucura. Nos tempos primordiais da 
cultura grega, a loucura não era vista de modo desprestigiado. Sob a ótica de um sair 
de si (um êxtase místico, uma inspiração divina, poética, amorosa etc..., instigada por 
Apolo Délfico, ou pelas Musas ou Dioniso, ou Afrodite etc...), era por meio de uma 
loucura, esse sair de si - seja do sacerdote – seja do poeta – seja do Ator – seja do 
amante –, que a verdade se manifestava mais intensamente (DOODS: 1988). A verdade 
revelada pelo delírio verborrágico sob a perda da razão. Assim, a mântica (a arte dos 
profetas) era muito bem quistas pelos antigos gregos (nota-se a relevâncias dos 
oráculos, sobretudo o de Delfos). Era sob o efeito de uma mania que os sacerdotes e 
sacerdotisas proferiam as sentenças oraculares, as sentenças capitais que orientariam 
pessoa ou governo, comunidade ou indivíduo, em seus assuntos mais importantes, 
decisões difíceis, problemas insolúveis. Também era por meio de uma mania que o 
poeta saia de si e dava lugar à voz das musas para cantarem os feitos heroicos, a 
inspiração amorosa, as verdades polífonas, - polissêmicas. Portanto, a loucura, isto é, 
o irracional, o ilógico, nos primórdios da cultura grega ocupou lugar de destaque e 
prestígio na comunidade grega sendo o poeta e o sacerdote, ao lado do rei, as figuras 
mais importantes da sociedade (VERNANT: 2013). Quando essa sociedade entrou em 
declínio, quando os mitos passaram a ser questionados, quando uma forma discursiva 
começou a se manifestar de modo diverso do da mítica para explicar as origens (arkhaí) 
do universo e da realidade, seja pela água, ou pelo ar, pelo ápeiron, seja por meio de 
uma origem múltipla e atômica, de repulsa e atração (de amor e de ódio), tais 
explicações ainda não eram realizadas de forma rigorosamente racional, lógica, 
demonstrativa, científicas, isto é, com os atributos da razão, características do homem 
teórico, do filósofo socrático: o filósofo tratadista. Não. Em função dos dados obtidos 
através da nossa pesquisa pudemos perceber que a transição do mundo mântico, dum 
mundo que se valia da loucura, que aceitava o ilógico da poesia (da mítica, da mística 
e do amor), para o mundo que só enxergou como possiblidade a narrativa lógico-
racional não ocorreu de uma hora para outra, havendo nesse ínterim uma comunidade 
de pensadores (que o Nietzsche (2003) chamou de “república de gênios”) que não 
puderam virar as costas completamente para uma verdade intuitiva, sensível, corporal, 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 477 

 

apesar de recorrerem aos impulsos racionais. Nesse sentido, o filósofo arcaico 
estabeleceu uma aliança entre o intuitivo e o racional. Entretanto essa aliança, entre o 
intuitivo e o racional, é recusada pelo filósofo socrático. Pois, como vimos, se, por um 
lado, o filósofo socrático, a partir de sua ideia de verdade absoluta e investigável será 
caudatário de uma razão tirânica; por outro lado, o filósofo de tipo arcaico é partidário 
de uma razão livre, encontra nas cores da physis a palheta cujas tintas constituirão o 
traçado de suas doutrinas, sempre expressas poeticamente, edificados por um espírito 
trágico. É importante, ainda, ressaltarmos que a ideia de trágico, em Nietzsche, difere 
da forma pela qual usamos o termo hoje em dia. Para Nietzsche, trágico é uma máxima 
potência de afirmação da vida, afirmando-a como ela é, harmonizada entre os impulsos 
apolíneo e dionisíaco, afinando na melodia do tempo o racional e o intuitivo, um amor 
pela vida como ela é (NIETZSCHE: 2001). Consequentemente, o filósofo arcaico é um 
filósofo-poeta porque ainda não havia a hegemonia do pensamento racional, 
absolutamente abstrato – bem como não havia o homem teórico. À exemplo de Homero, 
alguns desses filósofos-poetas eram itinerantes, como Xenófanes e Empédocles, outros 
solitários qual Anaximandro e Heráclito. Todos habitados de uma alegria ardente verve 
imaginativa que movia seus pensamentos e, misticamente, saltavam sob as ruínas de 
um tempo que se findava, anunciando uma physis, laborada num pensamento que se 
pôs extensivo à sua imaginação que, por seu turno produzia (poiein - produzir) os 
conceitos que vislumbraram o eterno e o incomunicável sem, no entanto, dizer o 
indizível – sem pretende-lo - sabendo não fazê-lo, tendo consciência de que sua filosofia 
é uma verdade poética. Pois, como disse Heráclito, em seu Fragmento 45: “Ainda que 
percorras todo caminho, Jamais encontrarás os limites da alma: pois, a alma possui 
lógos profundo.” (tradução nossa). Aparentemente, todos os filósofos arcaicos tiveram 
esse sentimento de que era impossível produzir um discurso que abarcasse 
absolutamente a realidade (a physis). Mas, isso não os fez incorrer num desespero pelo 
conhecimento; longe disso, eles assumiram uma postura artística mediante o absurdo 
da physis, do logos (realidade e da linguagem (raciocínio), respectivamente). Sua 
postura foi entendida por Nietzsche, e agora por nós, como uma postura estética, a 
physis enquanto uma obra aberta, interminável, inesgotavelmente prenhe de vida. Vida, 
em sua essência agridoce (do grego glykypikros), que produziu, por conseguinte, uma 
filosofia trágica, uma filosofia artística: poética, nesse sentido. 
 
Conclusão 

 
O poeta português Fernando PESSOA (1983), em conhecido poema (Lisbon Revisited, 
publicado pela primeira vez em 1923), disse que “a única conclusão é morrer”. Em nosso 
trabalho, ainda que neste ciclo de estudos nos encontremos encerrando, por assim 
dizer, concluído, - não podemos afirmar que o concluímos ou que extraímos as 
conclusões definitivas acerca do que foi estudado. Certamente, a escrita poética e 
muitas vezes ambígua e enigmática de Nietzsche parece inesgotável em suas 
possibilidades discursivas. Além de que o retorno a tal escrito sempre produzirá um 
efeito de novidade, pois sua obra é aberta e é um clássico, e os clássicos têm esse 
poder de nunca estarem terminados – e isso nos alegra bastante. Contudo, nesse item 
tentaremos apresentar algumas reflexões sumárias em vista do que foi estudado na 
pesquisa sobre a filosofia e suas implicações poéticas na antiguidade.Portanto, em 
razão do que fora encontrado em nosso estudo, podemos afirmar que a nossa pesquisa 
se mostrou muito frutífera, no sentido de nos permitir olhar para a história da filosofia 
sob uma nova ótica, ótica esta que revela a importância não só da filosofia dita Pré-
socrática, mas, também, para o valor da vida e seus coloridos artísticos, bem como ficou 
clara a demasiada importância da intuição e da imaginação (daquilo que não é 
puramente racional) para a produção de saber. Pois, a irracionalidade desempenhou, 
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como vimos, um papel muito importante para a fecundação da filosofia nos séculos VI 
e V a.C.. Tudo isso nos permitiu uma satisfatória abrangência da dialética racional-
irracional, assim como provocou uma dilatação de nossas perspectivas acerca da 
filosofia, mostrando que há algo de poético no filosófico, pois do poético surge o 
filosófico. Os filósofos arcaicos nos atestam essa assertiva, frente ao filósofo de tipo 
socrático. Enquanto estudante do curso de Filosofia da UFRN me sinto lisonjeado em 
ter podido participar de tão belo projeto de pesquisa, conforme a tamanha importância 
que enxergo nesse Plano de Trabalho. Aproveito para agradecer a UFRN e a Profa. 
Dra. Fernanda Bulhões. A todos: GRATIDÃO!. 
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TÍTULO: Solidão e subjugamento: a condição feminina em “A noite indigna”, de Maria 

Judite de Carvalho 

Resumo 

Desde o século XX, a literatura portuguesa tem sido escrita ativamente por mãos de 
mulheres. Em grande parte das novas obras, em termos de conteúdo, é perceptível o 
apontamento e, até mesmo, denúncia da condição das mulheres no contexto patriarcal 
português. Nessa perspectiva, este trabalho pretende analisar o conto “A noite indigna”, 
de Maria Judite de Carvalho, cujo enredo centra-se no autoconhecimento de uma 
mulher enlutada, que percebe a situação de subserviência a qual foi posta por anos no 
âmbito das relações de poder no espaço familiar e doméstico. Respaldado na crítica 
literária feminista, representada pelos pressupostos de Lauretis (1994) e Freitas (2013), 
este trabalho investiga as formas de subjugação pelas quais a protagonista passa, tendo 
em vista sua experiência de gênero; além de elucidar a crítica que permeia o conto 
focalizado, compreendendo, assim, como o texto de Maria Judite de Carvalho torna-se 
engajado. Como resultado da presente discussão, conclui-se que o abandono do 
esposo e a morte do filho - razão do luto da personagem - corresponde, paradoxalmente, 
para a libertação da protagonista das opressões sofridas na sua condição como esposa 
e como mãe. Assim, o conto critica fundamentalmente as formas de subjugamento 
impostos à mulher no círculo familiar, incluindo a privação de tempo para si e roubo de 

identidade. 

 
Palavras-chave: Maria Judite de Carvalho. Literatura Portuguesa. Crítica feminista. 

TITLE: Loneliness and subjugation: the female condition in "A noite indigna" by Maria 

Judite de Carvalho 

Abstract 

Since the 20th century, Portuguese literature has been written actively by the hands of 
women. In the majority of the new works in the field, content wise, this is very noticeable 
and, beyond that, reports of women's condition in a patriarchal context. From this 
perspective, this work intends to analyse the short story "A noite indigna", by Maria Judite 
de Carvalho, whose plot centers on a selfdiscovery journey of a grieving woman, who 
realizes the condition of subservience to which she has been put through throughout the 
years of power-based relationships in a family and domestic environment. Backed by the 
feminist criticism, represented by the assumptions of Lauretis (1994), this work 
investigates the different ways of subjugation to which the female protagonist has 
undergone, when it's considered her perspective with gender experience, besides 
elucidating the criticism which permeates the focused short story, hence understanding 
why Maria Judite de Carvalho's text becomes so engaging. As a result of the present 
discussion, it is concluded that the husband's abandonment and the death of her child - 
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the reason why the character is grieving - corresponds, paradoxically, to the freeing of 
the protagonist from the suffered oppressions in her condition as a wife and a mother. 
This means that the short story criticizes fundamentally the ways of subjugation imposed 
to a woman in a family environment, including time and self-care privation and the loss 
of her identity. 
 
Keywords: Maria Judite de Carvalho. Portuguese literature. Feminist criticism. 

Introdução 

A questão do feminino é um tema historicamente inferiorizado em meio às esferas 
sociais. A evitação e apagamento da participação de mulheres em diferentes atividade 
também se perpetua ao longo dos séculos, provando o silenciamento imposto aos 
indivíduos deste gênero. Tal aspecto de inferiorização também se faz marcante quanto 
à presença da voz feminina no âmbito literário; no caso deste trabalho, no âmbito da 
literatura portuguesa. Essa constatação torna-se evidente a partir da análise do cânone 
literário de Portugal, cuja predominância de autoria se dá quase totalmente por 
escritores do gênero masculino, revelando, portanto, a marginalização imposta às 
escritoras quanto ao sistema literário que pertencem. 

No entanto, mesmo às margens, as escritoras portuguesas firmaram aumento na 
escritura de obras e também ativa participação no panorama da literatura portuguesa 
contemporânea, sobretudo a partir do século XX (CANTINHO, 2016; SARAIVA; LOPES, 
2010). Nessa premissa, em meio à poética e à narrativas, são fortes nomes da literatura 
de autoria feminina Florbela Espanca, Judith Teixeira, Maria Judite de Carvalho, Maria 
Teresa Horta, Lídia Jorge, entre outras. Destaca-se que todas, por meio dos seus 
escritos, contribuem para o ganho cultural local e, até mesmo, universal, além de 
trazerem com propriedade questões a respeito da condição da mulher portuguesa. 

Dentre as autoras mencionadas, o presente trabalho analisará o conto “A noite indigna”, 
(ano) de Maria Judite de Carvalho (1921-1998). Esta autora, nascida em Lisboa, possui 
vasta produção, cujo destaque é dado para seus contos e crônicas. Durante sua vida, 
trabalhou na revista Eva e no jornal Diário de Lisboa, os quais funcionaram como um 
dos meios pelos quais ela divulgou seus escritos. A respeito de sua obra e das suas 
personagens femininas, Freitas (2013) tece as seguintes considerações: 

Na escrita juditiana o olhar é o ponto de partida para apreender o espaço e as relações 
sociais, fazendo de tal apreensão um caminho de autoconhecimento, que resulta na 
necessidade de transgressão, de fuga e exílio. Saber-se em uma condição limitada e a 
impotência diante de tal constatação é muitas vezes a causa primeira da angústia 
dessas personagens femininas. O caráter transgressor que essas personagens 
assumem é fruto da lucidez impaciente e que resulta na construção de um eu 
melancólico. (p. 55). 

Nessa premissa de abordagem, considera-se que grande parte dos textos juditianos 
trazem em sua essência denúncia a respeito da condição da mulher, a qual, 
considerando os papéis sociais imputados a ela, frequentemente encontra-se em estado 
de solidão e angústia. 

Considerando esse viés de denúncia e exposição da experiência de gênero, sob a 
perspectiva da crítica literária feminista, será analisado aqui o conto “A noite indigna”. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 481 

 

Este texto retrata o drama de Tina, mulher portuguesa que acabara de entrar em estado 
de luto pela morte de seu único filho. Tal momento de angústia foge ao esperado a partir 
da revelação, provida por uma autoanálise, de que, por toda sua vida, tivera sua 
identidade, tempo e autocuidado roubados pelas figuras masculinas de sua família, a 

saber: seu marido e seu filho. 

Essa análise se debruçará sobre a construção da protagonista Tina a partir de sua 
experiência de gênero. Pretende-se investigar quais os impactos que a morte do filho 
único trazem para o estado existencial da personagem; desvelar as formas de 
subjugação as quais Tina passa, tendo em vista sua experiência de gênero; elucidar a 
crítica que permeia o conto focalizado; e, por fim, compreender como o texto de Maria 
Judite de Carvalho torna-se engajado. 

 

Metodologia 

 

O presente trabalho é originado a partir de discussões promovidas pelo projeto de 
pesquisa “Silenciamento e voz da mulher na literatura portuguesa de autoria feminina”, 
cuja linha de pesquisa é Literatura e Memória cultural. Este projeto tem por objetivo 
estudar, sob as lentes da crítica literária feminista, a questão da literatura de autoria 
feminina em Portugal como forma de resistência ao processo de silenciamento imposto 
à mulher ao longo dos tempos. 

O processo de pesquisa se deu através do levantamento de obras teóricas que 
fomentam discussão sobre autoria feminina e crítica feminista. As leituras, ao longo de 
um ano, serviram de base para prover método de análise de textos literários a partir da 
crítica feminista. Dentre tais textos, destacam-se “Crítica Feminista no Território 
Selvagem”, de Elaine Showalter (1994), no qual se centra a discussão sobre o percurso 
dessa linha crítica com relação à linguagem; e o ensaio “A tecnologia do gênero”, de 
Teresa de Lauretis (1994), que põe em foco a questão do gênero como construção 
social – um posicionamento que aqui também é adotado. 

Como conceitos centrais para esta análise, toma-se ideias de Lauretis (1994), a saber: 
“sistema de sexo-gênero” e “experiência de gênero”. A respeito do primeiro conceito, a 
autora declara que “[...] é tanto uma construção sociocultural quanto um aparato 
semiótico, um sistema de representação que atribui significado (identidade, valor, 
prestígio, posição de parentesco, status dentro da hierarquia social etc.) a indivíduos 
sociais” (p. 212). Nesta premissa, compreendendo que o gênero traz consigo uma visão 
e status social, um indivíduo do gênero feminino, em um meio androcêntrico e patriarcal, 
possui um tratamento diferenciado do indivíduo do gênero masculino, nesse caso, de 
subjugamento. 

Quanto ao conceito de “experiência de gênero”, a teórica define como “os efeitos de 
significado e as auto-representações produzidas no sujeito pelas práticas, discursos e 
instituições socioculturais dedicados à produção de homens e mulheres.” (LAURETIS, 
1994, p. 229). Por este viés, tem-se o ponto de vista de gênero como construção social. 

A respeito dos textos literários discutidos no projeto de pesquisa em foco, objetivou-se 
por estudar obras a partir da década de 1950. Baseado nisto, foram lidas obras de 
gêneros textuais variados, abarcando autoras como Lídia Jorge, Teresa Veiga, Inês 
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Pedrosa, Maria Judite de Carvalho, Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno e Maria 
Velho da Costa. Para fins de análise, tendo em vista o viés qualitativo da discussão que 
será posta a seguir, este trabalho centra-se no conto “A noite indigna”, de Carvalho. 

Ademais, a respeito dos aspectos literários de escrita da autora escolhida, serão 
utilizados os pressupostos de Freitas (2013), cujo estudo focaliza as características mais 
frequentes na composição das personagens juditianas do gênero feminino. 

 
Resultados e Discussões 

 
Narrado em terceira pessoa, “A noite indigna” é um conto no qual o leitor conhece Tina: 
mulher, próxima aos cinquenta anos, esposa e mãe - papéis sociais correspondentes 
ao que se espera de uma mulher em uma sociedade patriarcal. No entanto, em sua 
experiência de gênero, Tina é construída como uma mulher angustiosa e solitária, 
apesar de estar cercada de pessoas. Seguindo os passos da mãe, casou-se cedo, 
constituiu família e teve um filho com Manuel, um marido que tinha por ideal de vida 
“Uma casa acolhedora, uma mulher perfeita, tudo nos seus lugares, boa comida, roupa 
bem cuidada”¹ (p. 94). Aparentemente, uma situação estável, até que Manuel abandona-
a e, a partir daquele momento, Tina teve de trabalhar como costureira (uma profissão 
historicamente atrelada às mulheres) para sustentar a si e a seu único filho. Até que 
algo trágico ocorre: o seu unigênito vem a óbito, trazendo à tona um dos momentos mais 
pesarosos de sua vida. 

Tomando o tempo cronológico da história, o conto tem por duração o período de uma 
noite. O enredo inicia-se no momento em que a protagonista acabara de sepultar seu 
filho, vivenciando o seu mais intenso momento de dor e luto. Sua descrição transcende 
o físico e simboliza também seu estado interno: “Estava enterrada no maple desbotado, 
desde que chegara do cemitério, toda negra da cabeça aos pés. Só o rosto era uma 
vaga mancha clara, rosada e de repente velha, porque tinha chorado muito e 
envelhecido muito desde a antevéspera quando pegara no telefone e soubera.”¹ (p. 92). 

Neste contexto de consternação, dá-se o primeiro movimento do conto, o qual também 
corresponde à primeira denúncia do texto em foco: a falta de suporte à mulher. A 
protagonista estava a digerir toda a situação e logo deparou-se com a atitude das 
pessoas à sua volta, cuja representação se dá por vozes: 

Alguém sorria com um sorriso sem luz. [...] Alguém falava sem sorrir [...] e oferecia - 
exibia - palavras duras. [...] Outra voz disse que o tempo, minha querida Tina. [...] Mas 
o tempo. Era preciso confiar nele. [...] Outras vozes, muitas outras. Vozes longes, frias, 
e até geladas, cumpridoras, burocráticas, comovidas também, vozes sem palavras, 
estupefactas, incrédulas [...] vozes que já estavam à espera de uma coisa assim.¹ (p. 
92). 

Estas vozes, que, por suposição, deveriam servir como rede de solidariedade, na 
verdade, foram percebidas por suas ações protocolares, na qual o sentimento de 
empatia não era predominante. Esta percepção é o primeiro reflexo que constrói a 
imagem de Tina e revela o sistema no qual ele se encontra. Mesmo cercada de pessoas, 
ela encontrava-se em meio à solidão, não podendo contar com o suporte social dos 
indivíduos mais próximos: “A mulher de negro sentia-se numa ilha deserta ao cair da 
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noite, e toda aquela gente era o mar e as suas palavras a voz aterradora e vazia do 
mar.”¹ (p. 92). 

Após essa situação, dá-se partida a uma sequência de revelações que passam aos 
olhos de Tina, servindo como um momento epifânico e de autoconhecimento, levando-

a, gradativamente, à verdade dos anos vividos até ali. 

Nessa premissa, é chegado o segundo movimento do conto, no qual a protagonista 
toma consciência sobre o roubo de identidade sofrido pelas mulheres. No enredo, 
quando todos haviam ido embora, apenas uma única mulher e amiga ofereceu-lhe 
ajuda, trazendo ao texto uma demonstração de sororidade. Ela chamava-se Ester. 
Depois de agradecer a companhia da amiga, em busca pela solitude, Tina rememora 
quem na realidade fora Ester e, consequentemente, quem ela mesma também fora: 

[Ester] Era sua amiga de tempos em que fora casada, melhor, era a mulher de um amigo 
do marido. A mulher do Reis durante muito tempo, só depois tornara-se Ester. Dera-se 
muito, nessa altura, com as mulheres dos amigos do marido. Depois, todas tinham 
desaparecido porque não eram, na verdade, senão isso. Mulheres dos amigos dele. 
Ficara Ester, que morava ali perto. Por morar ali perto?¹ (p. 93 [grifos nossos]). 

Desconfiada de tudo, Tina percebe que as mulheres do ciclo de convivência do qual 
participava, por vínculo do seu cônjuge, eram identificadas como um indivíduo possuído 
por alguém, nesse caso, posse do marido. Assim, marca-se uma importante 
constatação integrada ao trecho acima. É possível perceber que, enquanto mulheres 
casadas, cada identidade é eclipsada pela identidade do homem, como um roubo 
simbólico da individualidade do ser mulher, principalmente se se é levado em 
consideração que o nome próprio é uma das principais marcas que demonstra a 
existência e individualidade de um sujeito. Ainda nessa visão, é importante destacar que 
Ester apenas passou a ser conhecida e chamada assim por Tina após o fim do convívio 
de ambas intermediado pela figura dos homens, devolvendo, assim, a persona, o eu da 
amiga. 

Como um somatório àquele momento de angústia, a percepção de solidão e roubo de 
identidade abrem caminho para uma revelação ainda maior quanto à experiência de 
gênero de Tina. Nessa linha, adentramos ao terceiro movimento do conto, 
correspondente à noite indigna. 

Após ficar completamente só, sobre sua cama, a protagonista dera-se conta de que a 
morte do filho colocara-a para pensar em si mesmo, “Como se a morte do seu único 
filho, do seu único amor, lhe tivesse trazido o tempo que nunca tivera para pensar em 
si, para se ver, para se ver e se pensar sem a impressão de estar a roubar um tempo 
necessário a qualquer outra coisa”¹ (p. 93). Tal percepção traz à tona a trajetória de uma 
mulher que, por muito tempo, negou a si o autocuidado de enxergar-se como um ser 
que também precisa da sua própria atenção. 

Dada essa conclusão, novas questões logo surgiram em sua mente: o que seria de sua 
vida a partir daquele momento? Como ocuparia o seu tempo? Comprovando que nem 
o mínimo de atenção era disponibilizado para si e que, ao longo de muitos anos, sua 
doação integral foi dada às figuras masculinas de sua vida, sendo elas o seu esposo, 
que a abandonou, e seu filho. Em sequência, a situação torna-se ainda mais pesarosa, 
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pois a protagonista analisa o comportamento que o finado filho destinara-lhe ao longo 
da vida: 

[Tina] começou a trabalhar de costura não só para que educar o filho, mas para que não 
lhe faltasse nada. Enquanto estudava, quando depois se empregou. E ele zangava-se 
às vezes, gritava se os sapatos não estavam bem engraxados, se as calças não 
estavam bem vincadas. [...] Beijava-a de passagem, na testa não, no ar, e logo 
perguntava “O que há para comer?” Agora morrera. Era seu filho, uma parte do seu 
coração, mas dera-lhe tão pouco. Que lhe dera, no fundo, mais do que esse quase beijo 

ritual?¹ (p. 94). 

O filho, figura masculina a qual Tina prestou todo o seu serviço após o abandono do 
marido, se fora, e esta morte trouxe à luz, do modo mais doloroso, uma libertação que 
ela jamais tivera, que é a de se autoconhecer e, finalmente, percebe-se como um sujeito 
existente. Descobrir-se como esposa e mãe que, em meio ao sistema patriarcal, sofreu 
subjugação enquanto cumpria seus papéis sociais: “[...] soube pela primeira vez que 
fora durante trinta anos criada grátis de dois homens, e suportada por ambos. [...] As 
lágrimas continuavam a correr. Lágrimas sentidas que ela chorava por uma mulher.”¹ 

(p. 94-95), isto é, por si mesma, finalmente. 

Tecidas essas considerações, pode-se afirmar que a morte do filho correspondeu, 
paradoxalmente, para a vida de uma nova Tina, agora livre para centrar seus 
pensamentos e ações em si, bem como para se autoconhecer e, assim, promover uma 
nova percepção como sujeito. Dessa forma, o conto focalizado, critica principalmente 
as formas de subjugamento impostos à mulher no círculo familiar, incluindo a privação 
de tempo para si e roubo de identidade. 

Nessa premissa de abordagem, o texto literário aqui posto ganha fòlego social, 
tornando-se engajado por pôr em destaque temas referentes à angústia feminina frente 
à vida familiar e doméstica, fato este também já destacado por Freitas (2013): 

Os temas abordados levam a refletir sobre a organização social não só da Lisboa da 
época, mas do cotidiano das mulheres em geral. O trabalho doméstico é frequentemente 
abordado e de uma maneira que ressalta o jogo de poder existente na organização da 
família que faz com que a mulher, sem contestar sua posição de indivíduo explorado, 
submeta-se ao aprisionamento do espaço da casa e às obrigações diárias. (p. 58). 

Assim, mesmo sem ser considerada uma autora ativista, Maria Judite de Carvalho 
expõe em “A noite indigna” um ponto de vista denunciativo, que serve de voz à mulher, 
rompendo o silêncio em meio a uma sociedade portuguesa androcêntrica, sexista e 
patriarcal. 

 

Conclusão 

 

Por meio das discussões aqui focalizadas, pode-se reiterar a importância de Maria 
Judite de Carvalho no âmbito da Literatura Portuguesa. Isto porque seus textos 
contribuem para o arcabouço de obras escritas por mulheres lusitanas, além de servirem 
como instrumento de voz para todas aquelas que são silenciadas pelo sistema que as 

subjugam. 
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Em adição a isso, a partir da análise do conto “A noite indigna”, tornou-se possível 
perceber, por meio do texto literário, a estratégia da autora em denunciar a vivência de 
servidão e privação de direitos básicos, como o autoconhecimento, imposto 
sistematicamente às mulheres em suas relações familiares. Desse modo, através do 
trágico, Carvalho expõe o processo de reconhecimento das relações de subserviência 
da mulher referente ao homem e, acima de tudo, o fim dessa relação. 

Entendendo a importância da questão do feminino, este trabalho caracteriza-se como 
pontual para o estudo da representação das personagens mulheres da obra juditina. 
Outros possíveis textos da autora que fazem diálogo similar com a proposta aqui 
focalizada são “O grito”, “Adelaide”, “Flores ao telefone”, “Os armários vazios”, “ 
“Encontro”, entre outros. Neles, temos outras situações, diferentes mulheres, todavia, o 
mesmo sentimento de angústia e solidão. 
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TÍTULO: Forma e função da relativa sem antecedente introduzida por QUEM em 

provérbios 

Resumo 

Este trabalho investigou o uso da oração adjetiva sem antecedente introduzida por 
QUEM em adágios populares, a exemplo de QUEM CASA QUER CASA, considerando 
suas formas de estruturação morfossintática, aspectos semânticos, cognitivos e 
sociointeracionais a ela relacionados. O estudo é de caráter quali-quantitativo e utilizou 
como embasamento teórico pressupostos da Linguística Funcional Centrada no Uso 
(FURTADO DA CUNHA; BISPO, 2013) e da Gramática de Construções (GOLDBERG, 
2006; TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). O banco de dados desta pesquisa compõe-
se de textos extraídos do Corpus do português e do site de busca Google. Os resultados 
mostram que a configuração morfossintática das orações que integram os adágios em 
estudo relaciona-se a fatores semânticos (contraponto/ jogo de ideias), interacionais 
(inferência pragmática, intersubjetividade) e cognitivos (projeções metafóricas e 
metonímicas). 
 
Palavras-chave: Relativa sem antecedente. Linguística Funcional Centrada no Uso. 

TITLE: Headless relative clauses introduced by WHO in formulaic expressions. 

Abstract 

This paper investigated the use of the headless relative clauses introduced by WHO in 
formulaic expressions, such as QUEM CASA QUER CASA, considering its 
morphosyntactic structuring forms, semantic, cognitive and socio-interactional aspects 
related to it. The study is qualitative and quantitative and it is supported theoretically by 
the Usaged-based Functional- Linguistics (FURTADO DA CUNHA; BISPO, 2013) and 
by the Construction Grammar (GOLDBERG, 2006; TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). 
The database is instances taken from the Corpus do Português and the Google search 
site. The results show that the morphosyntactic configuration of the clauses that 
constitute the formulaic expressions is related to semantic aspects (counterpoint / 
language game), interactional factors (pragmatic inference, intersubjectivity) and 
cognitive aspects (metaphorical and metonymic projections). 
 
Keywords: Headless relative. Usaged-based Functional Linguistics. 

Introdução 

    Nesta pesquisa, investigou-se o uso da oração adjetiva sem antecedente introduzida 
pelo pronome QUEM em adágios populares, a exemplo de Quem com cães de deita, 
com pulgas se levanta, presente em (1). O foco recaiu sobre as formas de estruturação 
morfossintática e sobre aspectos semântico-cognitivos e interacionais a ela 
relacionados.  
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(1) Já o Lula e o Zé Dirceu, sejam eles inocentes ou culpados, deveriam ter um mínimo 
de respeito por suas próprias histórias, jamais permitindo que sujeitinho tão ignóbil 
gravitasse em suas órbitas. Quem com cães de deita, com pulgas se 
levanta.  (Disponível em: https://naufrago-da-utopia.blogspot.com/2012/12/quem-com-
caes-se-deita-com-pulgas-se.html. Acesso em: 05 mai. 2019) 
 
    Pode-se definir a oração adjetiva sem antecedente (também denominada relativa 
livre) como o tipo oracional que se caracteriza por não ter um núcleo nominal adjacente 
a que se liga, ou seja, o antecedente. Em (1), por exemplo, a oração Quem com cães 
se deita corresponde à adjetiva sem antecedente (subordinada), dado que o pronome 
relativo que a introduz não possui um elemento nominal a que se vincula. A oração “com 
pulgas se levanta” corresponde à oração matriz (principal).Conforme Mateus et al 
(2003), a relativa livre pode desempenhar funções sintáticas próprias em relação à 
oração matriz, podendo funcionar como sujeito, objeto direto e objeto indireto. Assim, 
por exemplo, em (1), a oração “Quem com os cães se deita” atua como sujeito da oração 
“com pulgas se levanta”.  
    A pesquisa fundamenta-se teoricamente na Linguística Funcional Centrada no Uso, 
tal como delineada em Furtado da Cunha e Bispo (2013), e em contribuições da 
Gramática de Construções na linha de Goldberg (1995, 2006), Croft (2001) e Traugott 
e Trousdale (2013). 
    Nessa perspectiva, assume-se que a codificação linguística é diretamente motivada 
pelo uso que os falantes fazem da língua nas diversas situações de interação em que 
estão inseridos e por processos cognitivos que subjazem à linguagem (MARTELOTTA, 
2011). 
    Decorre desse entendimento que o interesse de investigação das pesquisas 
fundamentadas nessa vertente teórica ultrapassa os limites da estrutura gramatical, 
buscando nos aspectos ligados ao processamento linguístico e, sobretudo, à 
experiência humana no contexto de suas atividades sociointeracionais e culturais a 
motivação para a organização da gramática e para a codificação linguística (FURTADO 
DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013).  
   Em termos de processos, princípios e categorias analíticas, foram considerados o 
princípio de inconicidade, a inferência pragmática, a intersubjetividade e os processos 
metafóricos e metonímicos. 
 
Metodologia 

 
    Do ponto de vista metodológico, este trabalho envolveu aspectos quantitativos e, 
principalmente, qualitativos. A natureza quantitativa está vinculada ao caráter 
mensurável das ocorrências identificadas/elencadas, as quais serviram para atestar 
empiricamente o fenômeno investigado e para caracterizá-lo em termos de modos de 
estruturação morfossintática. Em relação ao viés qualitativo, ele diz respeito à natureza 
explicativa/ interpretativista desta pesquisa, no sentido de identificar aspectos 
semânticos, cognitivos e sociointeracionais implicados na organização morfossintática 
da relativa sem antecedente introduzida por QUEM e em sua correlação com a oração 
matriz. 
    O banco de dados compôs-se de 98 adágios em que figurava a oração foco da 
pesquisa, os quais foram catalogados por meio de levantamento preliminar no site de 
busca Google. Os procedimentos metodológicos adotados envolveram, também, o 
estudo do referencial teórico que fundamentou a pesquisa, e a verificação, em sites da 
internet, de ocorrências das relativas previamente identificadas.  
     Em seguida, aferiram-se as formas de estruturação morfossintática das orações que 
compõem os adágios selecionados. Por fim, deu-se a análise das ocorrências, com foco 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 488 

 

na explicitação de aspectos semântico-cognitivos e interacionais envolvidos nas 
instâncias da construção em estudo e em sua correlação com a oração matriz. 
 
Resultados e Discussões 

 
  Os 98 provérbios investigados compunham-se de duas orações, sendo a primeira 
delas a relativa e a segunda a oração matriz. Em quase todos os adágios (94, 
correspondentes a 96%), a relativa livre funciona como sujeito da oração da matriz, 
conforme ilustra (2), em que a oração “quem canta” é sujeito da oração “seus males 
espanta”.  
 
(2) E como quem canta seus males espanta, em meio ao tratamento da doença, a 
apresentadora, que sempre gostou de cantar, desde a época em que era VJ na MTV, 
decidiu se dedicar à sua paixão. A aposta deu certo. Fez cerca de 40 shows por a turnê 
De Gershwin a Tom Jobim – entre eles, três em Brasília – cantando jazz, bossa nova e 
MPB (Disponível em: https://www.corpusdoportugues.org. Acesso em: 07 jun. 2019). 
 
    Quanto à configuração morfossintática das orações que integram esses adágios, os 
dados apontam grande variedade de padrões estruturais. Foram encontrados 29 
padrões para a relativa sem antecedente e 37 para a segunda oração. Em termos de 
construção de estrutura argumental, o padrão mais recorrente é o transitivo, com 50% 
das ocorrências no caso da primeira oração (a adjetiva sem antecedente) e 49% para a 
segunda (a oração matriz). Ocorreram as configurações QUEM + VTD + OD e QUEM + 
OD + VTD, com OD explícito ou elidido, no caso da adjetiva; e SOR (sujeito oracional) 
+ VTD + OD e SOR (sujeito oracional) + OD + VTD, também com OD explícito ou elidido, 
no caso da oração matriz. O segundo padrão mais recorrente foi o intransitivo, em 
ambas as orações, com os percentuais 26,5% para a relativa e 22,4% para a oração 
matriz. As configurações foram as seguintes: QUEM + VI + ADJ ADV, para a primeira 
oração, e SOR + VI + ADJ ADV, para a segunda, tendo o ADJ ADV posição variável 
(pré e pós-verbal).  
    Considerando as diferentes configurações exibidas pelos adágios, foi possível 
identificar um padrão esquemático abstrato que licencia todas as instâncias 
consideradas nesta pesquisa. Esse padrão tem a seguinte representação: [[QUEM + V 
+ (X)] [V + (X)]]. Esse esquema é parcialmente (minimamente) especificado, dado que 
possui um de seus slots preenchidos pelo pronome QUEM. Outro elemento é 
identificado apenas em termos de categoria, no caso V, podendo ser representado por 
um amplo conjunto de verbos. Por fim, os slots indicados por X podem ser preenchidos 
por uma gama diversa de elementos, agrupados em, pelo menos, três categorias: 
argumento, adjunto e predicativo. Trata-se, portanto, de uma construção complexa com 
alta esquematicidade (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). 
    No que diz respeito à semântica dos adágios e, em particular, das orações que os 
integram, observou-se a existência de um contraponto entre o conteúdo da primeira e o 
da segunda oração. Trata-se de um jogo de ideias entre as partes do adágio, refletido 
também na expressão (forma). Vejam-se (3) e (4). 
 
 (3) Quem tudo quer, tudo perde, e o mais triste é não perceber que a mesma ambição 
que motivou por tanto tempo, se fosse um tanto mais comedida e andasse de mãos 
dadas com outras ambições, lado a lado, se transformaria num grande e valioso ganho. 
(Disponível em: https://www.contioutra.com/quem-tudo-quer-tudo-perde. Acesso em: 16 
abr. 2019). 
 (4) O time de Dunga voltou mais incisivo. E quem com ferro fere, com ferro será ferido. 
Logo a os 2 minutos, em jogada de bola parada de Forlán, o zagueiro Juan teve 
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vantagem sobre Micael e colocou em o cantinho de Martini para empatar partida. 
(Disponível em:https://www.corpusdoportugues.org. Acesso em: 05 jun. 2019). 
 
    Em (3), é possível observar que o conteúdo do adágio se assenta no jogo entre 
“querer tudo” e “perder tudo”. Constrói-se uma espécie de oposição entre as ideias 
codificadas por esses termos, no sentido de que a primeira oração, com o uso de 
“querer”, conduz à perspectiva de obtenção de algo ao passo que, na segunda, indica-
se a quebra dessa expectativa. Esse contraponto de conteúdo é espelhado na forma: 
há um paralelismo nas orações, em que ocorre a sequência OD VTD, nessa ordem, com 
a substituição de “querer” por “perder”, usados em relação de oposição. 
    Já em (4), o contraponto dá-se por meio de uma reversão de conteúdo e de forma, 
revelando também o caráter icônico. A informação veiculada pelo adágio refere-se à 
ideia de alguém prejudicar outra pessoa de uma dada maneira e, posteriormente, ser 
alvo do mesmo mal causado e nas mesmas condições. Essa reversão é espelhada na 
codificação das orações que compõem o adágio: a primeira exibe estrutura ativa ao 
passo que a segunda apresenta-se como construção passiva.  
  Também foi verificada uma relação de causalidade entre a adjetiva e a oração matriz, 
no sentido de que o conteúdo da primeira é normalmente tomado como causa/condição 
do que é expresso na segunda, sendo esta o efeito, o resultado, a consequência. 
Observe-se o que se dá em (5) e (6).  
 
(5) Diz o dito popular: “Quem não chora não mama”. Por isso mesmo, postei no face “Tu 
vai no meu show sábado no Mercado Cultural? Vai la por favor. Sete da Noite”. O choro 
valeu a pena, dezenas de amigos estão curtindo, comentando e compartilhando. Vamos 
nessa que garanto que a festa vai ser das melhores.” (Disponível em: 
https://www.newsrondonia.com.br/noticias/lenha+na+fogueira+diz+o+dito+popular+qu
em+nao+chora+nao+mama/120652. Acesso em: 16 de mai. 2019). 
 (6) Quem semeia vento colhe tempestade…Só me preocupo com a terrível situação do 
querido Lula, do povo sem terra, dos indígenas e dos pobres nordestinos que nunca se 
omitem. (Disponível em: https://jornalggn.com.br/noticia/multimidia-do-dia-1851/. 
Acesso em: 07 de mai. 2019)  
 
    O adágio “Quem não chora não mama”, em (5), codifica uma relação de causalidade, 
estando subjacente a ele uma condição: o choro (apelo/invocação) é requisito para a 
amamentação (alcance de dado objetivo). No caso comentado pelo redator da 
postagem, o apelo a amigos (com invocação, chamamento de atenção) foi o que 
impulsionou a divulgação do show a ser realizado. A condicionalidade implicada pode 
ser facilmente percebida por meio da paráfrase “Se (não) chorar, (não) vai/consegue 
mamar.” Em (6), verifica-se relação causa-efeito entre as orações que integram o 
período “Quem semeia vento colhe tempestade”, sendo o conteúdo da adjetiva (Quem 
semeia vento) tomado como causa do da oração matriz. Isso porque a semeadura 
(plantio) de dada semente (vento) acarreta posterior colheita de frutos daquilo semeado 
(tempestade), geralmente em maior proporção. 
    A relação de causalidade, nos adágios analisados, está estreitamente relacionada à 
iconicidade, particularmente quanto ao subprincípio da ordenação linear. A disposição 
das orações que os constituem reflete a sequência cronológica em que os eventos por 
elas codificados ocorreram ou foram percebidos. Nessa direção, por exemplo, “chorar” 
precede “mamar”, “semear (vento)” antecede “colher (tempestade)”. Isso mostra que, 
conquanto os provérbios representem formas relativamente cristalizadas, com 
significados não literais, convencionalizados e geralmente caracterizados pela 
opacidade entre forma e conteúdo (FURTADO DA CUNHA; BISPO, 2019), várias 
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instâncias de adágios com relativas introduzidas por QUEM exibem iconicidade na 
relação forma-função. 
   Os sentidos denotativos carreados pelos provérbios ligam-se à atuação de processos 
cognitivos, como projeções metafóricas e metonímicas. De modo geral, os sentidos 
desses elementos são metaforizados, resultantes de operações cognitivas que implicam 
o mapeamento entre domínios conceituais. Mas há também casos de mapeamento 
entre ideias de um mesmo domínio. É o que se dá, por exemplo, em (7) e (8).  
 
(7) Ex-entusiasta da entrada de Luciano Huck na disputa presidencial, Fernando 
Henrique Cardoso agora diz que não haverá um candidato identificado com o “novo” na 
eleição. “Acho que precisa do novo. Cadê o novo? Como é que faz? Quem não tem cão 
caça com gato. Tem que ver desses qual é o melhor”, declarou o tucano, durante 
palestra em São Paulo. (Disponível em: https://www.oantagonista.com/brasil/fhc-quem-
nao-tem-cao-caca-com-gato/. Acesso em: 02 mai. 2019). 
(8) O caso ganhou repercussão. Em Pombos, a 58 km do Recife, muitas pessoas 
ficaram surpresas com o crime cometido pelo pedreiro. "Se na comunidade ele mostrava 
ser uma pessoa, dentro de casa ele demonstrava ser outra. Então quem vê cara não vê 
coração. Realmente é revoltante", afirmou a dona de casa Flávia Otaciliana de a Silva. 
(Disponível em: Corpus do Português. Acesso em: 16 de jul. 2019). 
 
    O sentido dos adágios em (7) e (8) não é literal, mas metaforizado. Não se trata, a 
rigor, de animais domésticos e de partes/órgãos do corpo humano, respectivamente. 
Em (7), há uma associação entre “cão” (animal propício à caça) e condições favoráveis 
à realização de determinada tarefa; por contraste, relaciona-se “gato” (animal não 
propício à caça) a condições não adequadas ao desenvolvimento de certa atividade. 
Em (8), há relação entre cara/face (parte exterior) e aparência do indivíduo e entre 
coração (órgão interno) e sentimentos, índole, caráter. Em ambos os casos, dá-se o 
mapeamento de um domínio abstrato (o das relações humanas, interpessoais, 
envolvendo condições adequadas ou não para fazer tarefas e a percepção de estados 
de espírito ou de índole de congêneres) a partir de um domínio mais ancorado na 
concretude (o das experiências biofísicas, como a atividade de caça e a referência a 
partes do corpo humano). Trata-se, portanto, de projeções metafóricas. 
   Cabe observar que, em (8), ocorre também um processo metonímico antes do 
metafórico, numa relação parte-todo. Os termos “cara” (parte externa) e “coração” 
(órgão interno) são empregados para designar os próprios humanos. Nesse caso, 
ocorre mapeamento dentro de um mesmo domínio, o da relação entre o corpo humano 
e suas partes, envolvendo, portanto, contiguidade conceitual.  
    Associados a esses fatores cognitivos atuam processos sociointeracionais, a exemplo 
da inferência sugerida (ou pragmática) e da intersubjetividade, conforme Traugott e 
Dasher (2005). Observe-se que, em (7), conforme exposto, o sentido do adágio “Quem 
não tem cão caça com gato” não é literal. No contexto, uma declaração atribuída a 
Fernando Henrique Cardoso, a ideia comunicada é a de que, em não havendo um nome 
ideal/adequado para candidato à Presidência da República pelo PSDB, deve-se recorrer 
ao nome mais próximo desse ideal. Para a compreensão do sentido pretendido, o 
falante convida o interlocutor a engajar-se no jogo comunicativo, envolvendo-o num 
processo de negociação de sentidos, de forma que o interlocutor faça o entendimento 
esperado (e adequado) do provérbio utilizado. 
 
Conclusão 

 
    O estudo empreendido acerca de adágios populares com adjetivas sem antecedente 
introduzidas por QUEM permitiu a discussão de aspectos formais e funcionais 
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envolvidos nos usos desses elementos. Verificou-se que esses adágios exibem 
configurações morfossintáticas variadas, com predomínio do padrão construcional 
transitivo. A despeito das diferentes formas de organização estrutural, foi possível 
depreender um esquema maior, que licencia as instâncias analisadas, e pode ser 
representado por [[QUEM + V + (X)] [V + (X)]]. A análise das ocorrências revelou que a 
configuração morfossintática das orações que integram os adágios em estudo relaciona-
se a questões semânticas (contraponto/ jogo de ideias, envolvendo relação de 
causalidade), cognitivas (projeções metafóricas e metonímicas) e interacionais 
(inferência pragmática, intersubjetividade). Demostrou, ainda, que, embora a opacidade 
seja comum aos idiomatismos, é possível recuperar/ identificar relação motivada entre 
forma e conteúdo pelo subprincípio da ordenação. 
 

Referências 

 

BISPO, E. B. Relativa restritiva em perspectiva construcional. Revista Entrepalavras, v. 
8, p. 28-44, 2018. 

BRAGA, A. P. A. Relativa livre introduzida por quem: uma interpretação funcionalista. 

Dissertação (Mestrado em Estudos da Linguagem). UFRN/PPgEL: Natal-RN, 2018. 

CROFT, W. Radical construction grammar: syntactic theory in typological perspective. 
Oxford: Oxford University Press, 2001. 

FURTADO DA CUNHA, M. A.; BISPO, E. B. Pressupostos teórico-metodológicos e 
categorias analíticas da Linguística Funcional Centrada no Uso. Revista do GELNE, v. 

15, n. 1/2, p. 53-78, 2013. 

FURTADO DA CUNHA, M. A.; BISPO, E. B. Pra quem é, bacalhau basta: da opacidade 
e produtividade das construções idiomáticas. Revista Soletras, n. 1, p. 103-116, 2019. 

GOLDBERG, A. A construction grammar approach to argument structure. Chicago: 

University of Chicago Press, 1995. 

______. Constructions at work: the nature of generalization in language. Oxford: Oxford 
University Press, 2006. 

MARCHESAN, A. C. As Relativas Livres no Português Brasileiro. Tese (Doutorado em 

Linguística). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis-SC, 2012. 

MARTELOTTA, M. E. Mudança linguística: uma abordagem baseada no uso. São Paulo: 
Cortez, 2011. 

TRAUGOTT, E. C.; TROUSDALE, G. Constructionalization and constructional changes. 

Oxford: Oxford University Press, 2013. 

TRAUGOTT, E.; DASHER, R. Regularity in semantic change. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005. 

  



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 492 

 

CÓDIGO: HS0396 

AUTOR: LARISSA DIAS BARBOSA 

ORIENTADOR: JULIANE VARGAS WELTER 

 

 

TÍTULO: FICCIONALIZAÇÃO DO REAL: a ditadura militar para além do relato de 

testemunho 

Resumo 

Discutir literatura em épocas catastróficas é entende-la como uma arte que transfigura 
a realidade, encenando-a e refletindo-a também de maneira estética. Nesse trabalho, 
buscamos, à luz desse entendimento, refletir sobre o dado histórico da Ditadura Militar 
(1964-1985) presente na literatura brasileira contemporânea, a saber nas narrativas 
Azul Corvo (2010), de Adriana Lisboa, e O Inventário das Coisas Ausentes (2014), de 
Carola Saavedra, analisando as obras ficcionais e o contexto pós-ditatorial brasileiro. 
Buscamos, ainda, discutir a criação ficcional com aquela que também carrega o 
testemunhal a partir de uma comparação entre as obras já citadas e o livro Em Câmera 
Lenta (1977) de Renato Tapajós. Para tanto, utilizamos como aporte teórico os críticos 
literários Seligmann-Silva (2001) e Antonio Candido (1965) e seus respectivos trabalhos 
sobre literatura e sociedade. Assim, analisando as construções estéticas da obra que 
são atravessadas por movimentos individuais e coletivos pelo dado histórico ditatorial, 
entendemos que o fazer literário não foge à realidade que o cerca, ao contrário, é uma 
arte transmissora daquilo que enfrentamos ou que buscamos esquecer, mas que se 
apresenta no imaginário social. 
 

Palavras-chave: Ditadura Militar. Contemporaneidade. Ficção. Individualidade. 

TITLE: FICTIONALIZATION OF REAL: The Military Dictatorship Beyond Testimony 

Abstract 

To discuss literature in catastrophic times is to understand it as an art that transfigures 
reality, staging it and also reflecting it aesthetically. In this work, we seek, in the light of 
this understanding, to reflect on the historical data of the Military Dictatorship (1964-
1985) present in contemporary Brazilian literature, namely in the narratives Azul Corvo 
(2010) by Adriana Lisboa and O Inventário das Coisas Ausentes (2014) by Carola 
Saavedra, analyzing the fictional works and the Brazilian post-dictatorial context. We 
also seek to discuss the fictional creation with the one that also carries the testimonial, 
from a comparison between the works already cited and book Em Câmera Lenta (1977) 
by Renato Tapajós. For such, we use as theoretical contribution the literary critics 
Seligmann-Silva (2001) and Antonio Candido (1965) and their respective works on 
literature and society. Thus, analyzing the aesthetic constructions of the work that are 
crossed in individual and collective movements by the dictatorial historical data, we 
understand that the literary making does not escape the reality that surrounds it, on the 
contrary, it is an art that transmits what we face or seek to forget, but that presents itself 
in the social imaginary. 
 
Keywords: Military dictatorship. Contemporaneity. Fiction. Individual. 

Introdução 
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Comumente escutamos a expressão “a vida imita a arte” para explicar acontecimentos 
onde arte e vida real parecem se misturar. Nos estudos literários, a discussão sobre a 
relação entre arte e vida permeia a própria criação da crítica literária. Em A Poética 
(1959), Aristóteles já discutia a relação entre produção artística e o universo perceptível. 
Segundo o filósofo, a estética da arte poética é significada pela construção de alguma 
coisa. Para tanto, ela é caracterizada como a imitação e a emulação do mundo 
perceptível, a mimese. Assim, em Aristóteles a vida não imita a arte, mas esta, por sua 
vez, é a mimese da vida. Com o passar dos anos, as concepções acerca do que é a 
arte e do que ela representa em relação à vida real, pensando aqui especialmente a 
literatura, foram se estabelecendo de acordo com os pensamentos vigentes. Apesar 
disso, a produção literária, enquanto uma forma de construção ficcional, sempre se 
ateve, em mais ou menos grau, a realidade. Isso porque arte e vida estão entrelaçadas. 
Seligmann-Silva (2001) afirma que a literatura traz a encenação do real, daquilo que é, 
por vezes, deixado no inconsciente individual e coletivo. Tal visão molda-se a partir da 
Teoria do Trauma de Freud (1920) e aplica-se à medida que nos dois últimos séculos 
vivenciamos experiências extremamente traumáticas, as quais implicaram em novas 
formas de fazer artístico. Não obstante, Candido, em entrevista dada a Zero Hora em 
2009, diz que “a literatura é uma transfiguração da realidade”, explicando que a escrita 
literária não foge à realidade que a permeia. Outro crítico que entrelaça o fazer literário 
àquilo que é latente no mundo real é Ginzburg (2011), ao afirma-lo como um meio de 
reflexão das tensões humanas. Entendendo, portanto, literatura como uma arte que 
trabalha a realidade através da ficção, voltamo-nos aqui aos objetivos e às obras 
estudadas nesta pesquisa: investigar o dado histórico da ditadura militar brasileira 
(1964-1985) na literatura contemporânea, através da análise dos livros Em Câmera 
Lenta (1977), de Renato Tapajós; Azul Corvo (2010), de Adriana Lisboa; e O inventário 
das Coisas Ausentes (2014), de Carola Saavedra. Dessa maneira, é importante 
ressaltar que a produção aqui presente configura a segunda parte da totalidade da 
pesquisa acima citada, que teve duração de dois anos. Sendo a primeira um estudo da 
obra Em Câmera Lenta, onde discutimos a presença da ditadura na criação da 
ficcionalidade através do testemunho de um ex-guerrilheiro. Nesta segunda, analisamos 
Azul Corvo e O inventário das Coisas Ausentes, investigando a presença da ditadura na 
criação ficcional não-testemunhal. Azul Corvo conta a história de uma adolescente que, 
ao perder a mãe, volta aos Estados Unidos da América, seu país de origem, a procura 
do pai biológico. Nesse tempo, mora com o padrasto que é um ex-guerrilheiro e desertor 
da guerrilha do Araguaia. O inventário das Coisas Ausentes, por sua vez, narra a história 
de um jovem aspirante a escritor que ao tentar escrever um romance, anota em um 
inventário partes da sua vida e ideias para ficção. Metanarrativo, em meio às reflexões 
literárias e reais, há o pai do narrador, herói nacional e ex-guerrilheiro da ditadura militar 
brasileira, atravessando o romance. Assim, esse trabalho busca investigar nas duas 
obras o dado histórico da ditadura militar, analisando de que maneira ele é diluído no 
romance, bem como suas implicações estéticas. Além disso, buscamos também discutir 
a presença da ditadura na literatura contemporânea brasileira, pensando-a como uma 
transfiguração de uma realidade cada vez mais próxima. 
 
Metodologia 

 
A pesquisa é fundamenta no estudo qualitativo dos romances que compõem seu plano 
de trabalho. É, ainda, resultado de dois anos de estudos que se desenvolveram em uma 
mesma perspectiva de análise. Assim, o presente trabalho refere-se ao plano de 
pesquisa intitulado “Fantasmas do passado, dilemas do presente: traumas e afetos no 
romance brasileiro contemporâneo” e é uma espécie de continuação do plano 
“Fantasmas do passado, dilemas do presente: A ditadura civil-militar como um dado 
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formal no romance brasileiro do século XXI”, vigente no período de 2017-2018. O 
primeiro plano restringiu-se ao estudo do romance Em Câmera Lenta (1977) do escritor 
Renato Tapajós. Nesse momento, analisou-se a criação ficcional do autor considerando 
o seu passado como guerrilheiro e prisioneiro na ditadura militar brasileira. Acreditando, 
portanto, que embora ele narre uma história próxima a sua realidade, ela torna-se 
ficcional à medida que abre espaço para uma elaboração estética na obra. O segundo 
plano, por sua vez, estudou os romances Azul Corvo (2010) da escritora e tradutora 
Adriana Lisboa e O inventário das Coisas Ausentes (2014) da também escritora e 
tradutora Carola Saavedra. Desta vez, voltamo-nos à ficção não testemunhal, mas que 
também carrega a ditadura militar como um dado importante na construção conteudista 
e estética. No que diz respeito à metodologia do trabalho, buscamos inserir uma 
discussão dialética, característica em estudos literários relacionando literatura e 
sociedade. Assim sendo, partimos de um vasto aporte teórico para um pensamento 
crítico autoral centrado nas especificidades dos romances. Tal aporte formou-se pelos 
críticos literários Seligmann-Silva (2001), Antonio Candido (1965), Beatriz Sarlo (2007) 
e Jaime Ginzburg (2012), bem como por pensadores críticos como Walter Benjamin 
(1993) e Theodor W. Adorno (1951). Em relação às atividades realizadas e ao tempo 
utilizado, o trabalho contou com o processo de discussão dos textos teóricos em reunião 
semanal do grupo de pesquisa durante os dois semestres (2018.2/2019.1), com 
orientação da professora responsável. Contou, ainda, com orientações individuais no 
processo de construção dos artigos sobre as análises dos livros estudos. Além disso, 
realizou-se duas apresentações obrigatórias da pesquisa em desenvolvimento para os 
participantes do grupo de Pesquisa e pessoas que desejassem participar: o primeiro 
romance apresentado foi Azul Corvo, no primeiro semestre do plano de pesquisa 
(2018.2), a segunda apresentação destinou-se à obra O inventário das Coisas 
Ausentes, no segundo semestre (2019.1). O trabalho ainda foi apresentado como 
comunicação oral no 30º Fórum Acadêmico de Letras (FALE), ocorrido na UFRN em 
junho de 2019. Por fim, importa ressaltar que o restante do tempo foi destinado à leitura 
dos textos a serem discutidos e à produção, em residência e na faculdade, dos artigos, 
relatórios e materiais referentes à pesquisa, de acordo com as necessidades. 
 
Resultados e Discussões 

 
 Para fins de discussão, retomaremos um pouco do que foi analisado no primeiro plano 
de trabalho. Em Em Câmera Lenta a ditadura militar é um dado central: as duas histórias 
do romance se passam nos anos de chumbo do regime, além disso o narrador é um 
guerrilheiro a procura da companheira que fora capturada por militares numa batida 
policial. Toda a construção formal do romance, portanto, se constrói a partir da influência 
da ditadura no enredo, assim vimos a presença do silêncio e da fragmentação da 
realidade. Além disso, o autor Renato Tapajós é um ex-guerrilheiro da ditadura, fato que 
causou a discussão sobre testemunho e ficção.  
  Nos romances aqui estudados, entretanto, a ditadura não é mais a história central, mas 
sim um dado histórico que atravessa os mesmos: ambos os livros têm em seu enredo 
principal relações afetivas e dramas pessoais. Outra característica que os diferem do 
romance do primeiro plano é que as autoras não são ligadas de maneira direta à ditadura 
militar, seja como guerrilheiras ou parentes de atores do regime. Logo, a discussão que 
fazemos aqui é, a princípio, somente sobre a construção formal das obras ficcionais. 
  Em Azul Corvo, Adriana Lisboa constrói uma narrativa lírica e envolvente através da 
sua narradora: uma jovem mulher que relembra a adolescência após perder o padrasto, 
Fernando, com quem morava desde a adolescência. Evangelina tem treze anos quando 
passa a morar nos EUA a procura do pai biológico após perder precocemente sua mãe. 
Fernando, por sua vez, é um desertor da guerrilha que estando na meia-idade ainda é 
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um sujeito traumatizado pelo que fez e pelo que deixou de fazer. A beleza do romance 
se constrói à medida que a adolescente vai criando em Fernando a imagem do pai que 
procura e, ainda, vai lapidando-o e conhecendo-o, se tornando, dessa maneira, filha 
dele.  
  Todo o processo de torna-se pai e filha é atravessado pelo passado traumático dos 
personagens: o da Guerrilha do Araguaia, em Fernando e o da perda da mãe, em Vanja. 
É ainda nesse processo que a narradora percebe e reivindica que o passado de 
Fernando não é somente dele, mas de toda a nação brasileira. Ela estava interessada 
nesse passado, no entanto:  
Muita gente não estava, era um assunto que ficava melhor fora da história oficial, mas 
a dúvida às vezes rói como um bicho. Ela roía, sim, uma pequena e paciente traça 
caminhando por entre letras, números e carimbos dos arquivos da guerrilha mantidos 
secretos pelas Forças Armadas. Onde estava o filho desaparecido, e sob que 
circunstâncias ele tinha desaparecido. Onde estava enterrado o cadáver e como é que 
o corpo integro tinha virado cadáver. (LISBOA, 2010, p.115)  
 
  Já em O Inventário das Coisas Ausentes, Carola Saavedra nos apresenta um narrador 
masculino: um homem de quase meia-idade que se encontra no processo de escrever 
um livro. Por esse mesmo motivo, a narrativa é dividida em duas partes: a primeira, 
intitulada “caderno de anotações” remete à vida real do narrador e as suas anotações e 
percepções para o livro e sobre o processo de escrever, é ainda nessa parte que ele 
nos apresenta Nina, uma mulher misteriosa com quem ele teve um relacionamento e 
que some deixando-o diários a serem lidos; a segunda é a “ficção”, uma espécie de 
parte do livro que o narrador tenta escrever, nela ele é o personagem principal que 
relembra sua infância traumática com o pai, um herói nacional e ex-guerrilheiro da 
ditadura, com quem irá se encontrar depois de 23 anos sem contato, nessa parte 
também encontramos Nina, agora reconfigurada ao desejo do narrador.  
  O dado da ditadura militar aqui não se apresenta tão evidente e centrado no Brasil 
como em Azul Corvo, em “caderno de anotações” o narrador ao contar a história de Nina 
remarca as diversas ditaduras da América do Sul, relembrando o envolvimento da 
família da personagem com esses governos. Há ainda, várias partes chamadas de 
“história paralela”, nas quais encontram-se histórias envolvendo guerrilheiros, ditadores 
e a ditadura brasileira. Além disso, o narrador ainda aborda discussões sobre 
comunismo e capitalismo, características das ditaduras sul-americanas. Em “ficção”, a 
ditadura brasileira é colocada mais presentemente, através do pai do narrador. Ainda 
que esse pai seja um herói nacional por ter lutado na guerrilha, ele se torna uma espécie 
de torturador para o filho, sempre exigindo mais do menino, do adolescente e do adulto. 
A narrativa permeia a rememoração da infância e adolescência terrível do narrador e do 
presente, onde ele está reencontrando esse pai que sempre o tomou como “fraco”. 
Permeia ainda a rememoração do pai sobre sua infância, adolescência e juventude 
como guerrilheiro, que o tirou pedaços e o tornou um homem forte.  
  Nos dois romances, portanto, temos a ditadura como um dado coadjuvante que se 
apresenta atravessando a história de alguns personagens. Talvez, em um primeiro 
olhar, falar sobre ditadura não seja o intuito das autoras ou dos narradores das histórias. 
No entanto, analisando formalmente esses livros, encontramos um peso grande do dado 
histórico ditatorial em todo o desenvolver da trama. É justamente essa influência que 
discutiremos mais a fundo aqui.  
  No primeiro romance estudado, Azul Corvo, o leitor se depara com uma narradora que 
introjeta em si o “fantasma” da ditadura que assombrava o padrasto e é justamente 
nessa introjeção que ela encontra o pai que procurava. Esse processo é ainda 
geracional e aparentemente lateral na obra. Fernando, a princípio, se apresenta como 
o típico homem traumatizado, fechado dentro de si e de suas memórias, o choque 
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geracional da convivência com uma adolescente e com a curiosidade típica da 
adolescência vai trazendo à tona as memórias e a possibilidade de elaboração das 
mesmas. Vanja, por sua vez, choca-se com um passado histórico e pessoal, individual 
e coletivo, que ela consegue entender até certos pontos, visto que “as coisas têm um 
rosto distinto quando vivemos o pós-elas. Quando nascemos tantos anos depois. 
Quando precisamos que nos informem, que nos expliquem, que nos digam que era 
óbvio o óbvio que pulou dentro dos arquivos” (LISBOA, 44).  
  Nessas afetividades encontramos a presença de categorias como a do trauma e da 
memória, estudadas em Seligmann-Silva (2001), mas numa percepção diferente. Aqui, 
trauma e memória não se ligam ao testemunhal, ao invés disso estão no campo do 
ficcional. No entanto, a maneira lírica como elas são apresentadas, através de metáforas 
e de uma linguagem “adolescente” dão força e vida ao romance.  
  Importa ainda ressaltar que o dado histórico da ditadura é bastante importante nessa 
construção lírica e metafórica da obra. Ao conhecer os fantasmas do padrasto a 
adolescente passa a “assombrar-se” com eles também, percebemos isso na construção 
semântica carregada do que é ditatorial na obra. A narradora utiliza, através de 
metáforas, a semântica da ditadura para narrar episódios que nada tinham a ver com 
esse momento histórico.  
  Expressões como “ditadura do espaço” (30p.), ao falar da paisagem do Colorado 
(EUA); “solidão imposta” (31p.), se referindo ao espaço do EUA; cadáveres desovados 
(34p.), mencionando as montanhas cariocas; “Afinal, às vezes as pessoas somem” 
(49p.), se referindo a família; “Talvez ali dentro fossem conduzidas pesquisas militares 
ou mantidos arbitrariamente presos políticos” (53), ao caracterizar sua futura escola nos 
EUA; “a censura ficava sob minha responsabilidade”(73p.), mencionando que a mãe 
dizia o que ela perguntava; “existia ali, uma guerrilha interna” (74p.), fazendo alusão ao 
sentimento dela; mais à frente a narradora ainda utiliza caracterizações como “o pai de 
Carlos contou a história como se fosse um preso político ansioso para colaborar e evitar 
a tortura” (166p.) descrevendo uma conversa entre Fernando e o imigrante e, ainda, o 
mal estar do amigo na vigem “mas Carlos e sua torta de chocolate conspirava, em 
silêncio, dentro do estomago dele. Planejavam uma pequena guerrilha. Uma 
minirrevolução” (267-268p.). Além dessas expressões, outras palavras pertencentes ao 
campo semântico ditatorial aparecem no texto se referindo a outros aspectos da 
narrativa, como “revolução” e “desertar”.  
  Dessa maneira, a temática ditatorial na construção semântica de Lisboa imprime uma 
outra visão no romance, esta envolve a ditadura não mais como um dado lateral ou 
coadjuvante do romance, ao contrário, mostra-a como uma característica fundamental 
na construção estética do mesmo, onde encontramos sua força.  
  No segundo romance, O inventário das Coisas Ausentes, a ditadura é também 
considerada um dado coadjuvante. Aqui, não temos uma história fixa como em Azul 
Corvo, mas pequenas narrativas que sempre possuem um dado histórico ditatorial e 
relações de afetividade. Bastante metanarrativo, o narrador imprime um movimento da 
ditadura no romance: a implicância nas relações pessoais.  
  No “caderno de anotações”, parte mais experimental do narrador, as ditaduras sul-
americanas aparecem nas relações familiares de Nina, sentimentos como amar, odiar 
e temer e ações como permanecer, apoiar ou fugir estão relacionadas aos regimes. 
Ainda nessa parte, duas “história paralela” trazem a ditadura como um dado importante: 
a primeira é a de um casal de militantes apaixonado, o homem após ser preso e 
torturado acaba se tornando um agressor, chegando a cometer tentativa de assassinato 
contra a mulher e o filho; a segunda é a de um filho que descobre que o pai fora um 
torturador e o entrega à polícia. Ambas histórias compartilham um dado interessante, 
os dois personagens não são tidos como heróis em seus mundos.  
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  Na “ficção”, o dado histórico ditatorial também é abordado pelo afeto entre os 
personagens, desta vez o pai e o filho. Aqui, trauma e rememoração também estão 
presentes. O narrador, ao explanar as memórias do pai, infere que a experiência da 
tortura na ditadura e a perda de um amor moldou aquele homem, que se tornou forte, 
mas também amargo e sem vida, incapaz de cuidar mais amorosamente do filho. Esse 
filho, por sua vez, cresce não com um pai-herói, mas com um não-pai, o qual ele temia 
e continua temendo 23 anos depois.  
  O romance de Saavedra é sobre amor e relações entre as pessoas, percebemos, 
então, que a ditadura implica nessas relações e afetos. Ele é, ainda, sobre o fazer 
narrativo, fazer que se constrói através desse transpasse ditatorial, sempre doloroso. 
Logo, podemos pensar a ditadura aqui para além do meramente coadjuvante, visto a 
temática da afetividade. A experiência da ditadura é objeto chave nessas afetividades, 
uma vez que o contato com o regime muda as pessoas, bem como as caracterizam, 
implicando, assim, as suas relações e maneiras de viver novamente em sociedade.  
  Analisando os dois romances, temos narrativas que entrelaçam, como antes dito, 
dramas pessoais que são atravessados pela ditadura militar. Em Azul Corvo, o que seria 
o drama pessoal da narradora, se entrelaça com o do padrasto e se transforma no que 
é um passado dramático da história brasileira. Já em O Inventário das Coisas Ausentes, 
o movimento é contrário, a ditadura aparece como um passado traumático sul-
americano, que implica diretamente na individualidade do narrador e de seus 
personagens. Assim, ambos os romances criam, em seu enredo e forma, um movimento 
entre individualidade e coletividade. Movimento este que carrega “a memória individual 
e coletiva [que] se amarra às figuras da ausência, da perda, da supressão, do 
desaparecimento” (GINZBURG, 2012, 222p.), que resulta do processo histórico da 
ditadura militar. 
 
Conclusão 

 
Para concluir, retomamos aqui nossa discussão introdutória sobre a estreita relação 
entre arte e vida. No que diz respeito à literatura, consideramos que a mesma é inerente 
à realidade que a cerca. Para além da simples arte de imitação (mimese), o fazer 
literário, como entendida em Seligmann-Silva, Candido e Ginzburg, tem a possibilidade 
de encenar, elaborar, transfigurar, bem como de fazer refletir aquilo que nos permeia e 
nos tenciona. Assim, o dado histórico da ditadura militar não escapa ao fazer literário. 
Como estudado no primeiro plano de pesquisa, em Em Câmera Lenta vimos que a 
literatura, enquanto uma ficção testemunhal, é um meio de elaboração do passado 
traumático do autor e do país. Nas construções estéticas do livro, categorias como o 
trauma, silêncio, fragmentação e até mesmo memória aparecem estruturando a 
narrativa. Nestes do segundo plano, também encontramos tais categorias, mas com um 
valor não-testemunhal. Ainda que Azul Corvo e O Inventário das Coisas Ausentes 
partam somente do ficcional, eles não se diferem de Em câmera Lenta ao imprimir uma 
emoção e um refletir sobre a ditadura. Ao contrário, eles soam bastante parecidos ao 
abordar o processo ditatorial como a implicação do horror, do que é traumático e do que 
tem que ser memorialístico. Em outras palavras, os três romances, em diferentes 
construções, mostram ao leitor o impacto da ditadura na sociedade, através de 
personagens que a viveram, bem como dos que vivem o pós-ela. Assim, podemos inferir 
que o que une essas obras não é somente a ficcionalidade que elas apresentam, mas 
também o lugar de mundo de seus escritores (Brasil, América do Sul). Embora somente 
Tapajós tenha vivenciado a ditadura militar em sua atividade, esse passado traumático 
não pertence somente a ele. Ele é de Lisboa e de Saavedra, bem como nosso, de 
brasileiros e de sul-americanos. Segundo Seligmann-Silva (2001, p.63), “Estar no tempo 
“pós-catástrofe” significa habitar essas catástrofes”, logo habitar o período ditatorial não 
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pode ser uma não-escolha. Por fim, entendemos ainda que o fazer literário não foge a 
essa habitação, mas a engendra abordando-a de maneira similar ao momento histórico 
em que está situado, aqui podendo ser entendido pelos movimentos de individualidade 
e coletividade que as obras imprimem. 
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TÍTULO: Aprofundamento sobre perspectivas teórico-metodológicas da Psicologia 

Ambiental na América Latina 

Resumo 

A Psicologia Ambiental (PA) tem seu desenvolvimento marcado pela influência europeia 
e norte-americana, o que impacta na forma como ela vem se construindo na América 
Latina (AL). Em vista disso, este trabalho buscou investigar o processo de 
internacionalização da PA na AL, a fim de compreender se essa construção de 
conhecimentos atende às especificidades do continente. Assim, foram selecionados 
artigos científicos das bases de dados SciELO e Redalyc, usando o termo “psicologia 
ambiental” ou “psicología ambiental”, com pelo menos um dos autores da área e com 
vinculação institucional na AL. Foram identificados 254 artigos, entre os anos de 1994 
e 2017 (período de finalização da coleta), com destaque para o ano de 2013, e a maioria 
foi publicada em português ou em espanhol. 88% apresentam o termo pesquisado, 
havendo maior incidência de pesquisas empíricas e metodológicas. Quanto às 
metodologias dos trabalhos empíricos, 76 utilizaram metodologias quantitativas, 45 
qualitativas e 34 mistas. Os autores que mais produzem são do Brasil, México, 
Colômbia, Chile, Venezuela e Argentina, destacando-se um número quase equivalente 
de autores e autoras, todos possuindo doutorado. Embora a maioria seja da Psicologia, 
é evidenciada a relação com outras áreas. Esses resultados permitem identificar a 
utilização de metodologias diferentes e inovadoras para a construção de uma PA que 
atenda às especificidades da região, marcada pela produção brasileira, com grupos de 
pesquisa pioneiros na área. 
 
Palavras-chave: Psicologia Ambiental. Internacionalização. América Latina. 

TITLE: Deepening on theoretical-methodological perspectives of Environmental 

Psychology in Latin America 

Abstract 

Environmental Psychology (PA) has its development marked by European and North 
American influence, which impacts the way it has been built in Latin America (AL). In 
view of this, this work sought to investigate the process of internationalization of PA in 
LA, in order to understand if this knowledge construction meets the specificities of the 
continent. Thus, scientific articles were selected from the SciELO and Redalyc 
databases, using the term “environmental psychology” or “environmental psychology”, 
with at least one of the authors of the area and with institutional affiliation in LA. A total 
of 254 articles were identified between 1994 and 2017 (collection completion period), 
most notably 2013, and most were published in Portuguese or Spanish. 88% have the 
search term, with a higher incidence of empirical and methodological research. 
Regarding the methodologies of the empirical works, 76 used quantitative, 45 qualitative 
and 34 mixed methodologies. The authors who produce the most are from Brazil, 
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Mexico, Colombia, Chile, Venezuela and Argentina, with an almost equivalent number 
of authors standing out, all with a doctorate. Although most are from Psychology, the 
relationship with other areas is evident. These results allow us to identify the use of 
different and innovative methodologies for the construction of a PA that meets the 
specificities of the region, marked by Brazilian production, with pioneering research 
groups in the area. 
 
Keywords: Environmental Psychology. Internationalization. Latin America. 

Introdução 

Este estudo é parte de uma pesquisa que busca lançar luz sobre o processo de 
internacionalização da Psicologia Ambiental (PA) na América Latina, por via da 
produção científica da área na região, tendo em vista o necessário avanço na 
construção de conhecimentos voltados para as especificidades deste contexto e para 
realidades locais, e o fortalecimento do desenvolvimento da área, com base no 
compartilhamento de enfoques, objetos, aportes teórico-metodológicos e perspectivas 
de aplicação dos resultados. Os desenvolvimentos da área refletem suas bases 
essencialmente europeias e norte-americanas, visto que a representatividade de sua 
produção ainda é concentrada e referenciada em seus centros de origem, o que tem 
impacto direto sobre como a PA se desenvolveu no contexto latino-americano. Os 
desenvolvimentos da PA na América Latina e suas contribuições para a consolidação 
da área são apontados por pesquisadoras/es pioneiros na região, que se remetem aos 
cenários dos anos 1980, 1990 e 2000 (ver Corral-Verdugo, 1997; Pinheiro & Corral-
Verdugo, 2007; Sánchez, Wiesenfeld & Cronick, 1987). Essas/es convergem no 
entendimento sobre as especificidades da região e sobre a necessidade de considerar 
o contexto e as particularidades regionais para a construção de conhecimento na área. 
Sinalizam que só é possível reconhecer contribuições, ainda incipientes, até meados 
dos anos 2000. Corral-Verdugo e Pinheiro (2009) afirmaram o potencial da PA na região. 
Quanto à emergência e consolidação da PA latino-americana no Brasil, Pinheiro (2003) 
elencou três fases. A primeira, entre 1970 e 1980, com a tradução de alguns manuais 
europeus e norte-americanos, e a oferta de alguns cursos isolados. A segunda, de 
meados de 1980 ao início de 1990, com o surgimento de alguns grupos de pesquisa, 
atrelados à formação de pesquisadoras/es em universidades e grupos de pesquisa 
exterior, tendo início um fortalecimento acadêmico. Um exemplo local é a criação de um 
dos primeiros grupos de pesquisa da área no Brasil, ativo desde 1980, o Grupo de 
Estudos Inter-Ações Pessoa-Ambiente (GEPA), pelo professor José Pinheiro, vinculado 
ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(DePsi/UFRN). Na terceira, de meados de 1990 até o início de 2000, houve eventos 
científicos com intercâmbios de autores nacionais e internacionais, e iniciativas 
intergrupos (Pinheiro & Gunther, 2008), o surgimento das primeiras linhas de orientação 
de mestrado e doutorado nos programas de pós-graduação em Psicologia, o Grupo de 
Trabalho de Psicologia Ambiental e a Rede de Psicologia Ambiental Latino-Americana 
(REPALA) (Pinheiro & Gunther, 2008). Passig, Kuhnen e Raymundo (2013) 
identificaram 42 pesquisas (2001-2010), entre teses e dissertações, das quais 24 foram 
defendidas na UFRN (12) e Universidade Federal do Ceará (7). Embora estejam 
distribuídos em apenas nove universidades brasileiras, há um aumento do número de 
trabalhos ao longo da década de 2000, com perspectivas de continuidade desse 
crescimento na década seguinte. Apesar das especificidades da área no Brasil, há 
aspectos que podem ser comuns a outros contextos como a formação de 
pesquisadoras/es no exterior, as iniciativas de grupos pioneiros, as articulações 
internacionais com centros europeus e norte-americanos, o incremento na formação 
pós-graduada, a relevância dos encontros e eventos, entre outros. Por fim, este estudo 
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se insere numa tradição de produções voltadas para a análise e reflexão sobre os 
desenvolvimentos da PA brasileira e latino-americana (Corral-Verdugo & Pinheiro, 2009; 
Pinheiro, 1997; Pinheiro & Corral-Verdugo, 2007; Pinheiro & Günther, 2008). Com os 
resultados, esperamos dar maior visibilidade à produção científica da área na região, 
favorecendo e incentivando o aumento do intercâmbio entre grupos e pesquisadoras/es 
latino-americanas/os e o consumo do conhecimento produzido nesse contexto. Assim, 
contribuiremos para o desenvolvimento e consolidação de uma PA genuinamente latino-
americana 
 
Metodologia 

 
A fim de discutir o processo de internacionalização da PA na América Latina, por via da 
produção científica da área na região, analisando as perspectivas teórico-metodológicas 
adotadas nas investigações, foram selecionados artigos completos publicados em 
periódicos científicos indexados nas bases de dados de acesso aberto Scientific 
Electronic Library Online (SciELO) e Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal (Redalyc), filtrando os países da AL. O recorte desse tipo de 
material se deve ao fato de que os artigos científicos são instrumentos de divulgação 
científica por excelência. Sendo assim, foi realizada a busca pelo termo “psicologia 
ambiental” ou “psicología ambiental” e os artigos foram selecionados a partir dos 
seguintes critérios de autoria: pelo menos um dos autores deve ser da Psicologia e ter 
vinculação institucional na AL. Além do que, levou-se em consideração sua relação com 
a Psicologia Ambiental e a articulação dessa com outras áreas. A partir disso, foi 
construída uma planilha eletrônica contendo dados dos artigos selecionados, incluindo 
título, ano e idioma da publicação, autoria, instituição de vinculação e país de vinculação 
dos autores, nome e país do periódico, descritores, se contem ou não o termo 
“psicologia ambiental” ou “psicología ambiental”, tipo de trabalho. Posteriormente, esses 
dados foram analisados. Dando continuidade ao estudo, iniciou-se o levantamento de 
quem são os autores que mais produzem na área. Dessa forma, tendo em vista os 
artigos selecionados anteriormente, adotou-se como um dos critérios identificar quem 
possuía a maior quantidade de produções como primeiro autor, pois “é consensual que 
o primeiro autor (ou autor principal) designa a pessoa que mais contribuiu, principal 
responsável pelo documento” (Garcia, Martrucelli, Rossilho & Denardin, 2010; Sampaio 
& Sabadini, 2009, citado por Costa, Amorim, Pessanha e Yamamoto, 2012, p. 3); ainda, 
é responsável por “elaborar ideias que sejam aplicadas ao conhecimento que ali está 
sendo produzido” (Costa et al., 2012, p. 3). Ou seja, o primeiro autor é o responsável 
pelo conteúdo do trabalho. Além do que, foi escolhido um segundo critério, referente ao 
maior quantitativo total de produções, somando-se a quantidade de artigos publicados 
como primeiro autor e a quantidade como coautor, sendo possível, em seguida, analisar 
qualitativamente as contribuições desses autores para a produção da PA no referido 
contexto. Isto posto, elaborou-se outra planilha eletrônica, voltada para dados 
específicos desses autores que mais produzem, tais como: nome, gênero, 
nacionalidade, instituição, titulação, área, quantidade de produções como autor 
principal, quantidade de produções como coautor, ano da primeira autoria, ano da última 
autoria e e-mail. 
 

Resultados e Discussões 

 
O mapeamento da base de dados SciELO e Redalyc possibilitou o levantamento de 254 
produções, o primeiro publicado em 1994 (N=1), com a finalização da coleta em 2017 
(N=14). Destaca-se o ano de 2013 com um maior volume de publicações (N=39). 
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Quanto ao idioma de publicação, tem-se que a maioria das produções foi publicada em 
português (N=139) ou em espanhol (N=106). Para a análise acerca da utilização do 
termo “psicologia ambiental” ou “psicología ambiental”, buscamos o termo (ou rótulo) 
“psicologia ambiental” ou “psicología ambiental” nos artigos, considerando todos os 
campos de busca e conteúdo, tendo em vista que nem todos os estudos que abordam 
temas relacionados à área se identificam como tal. Assim sendo, entre os 254 casos, 
224 (88%) apresentaram o termo. Nos demais casos, os temos aparecem em separado, 
não se configurando como rótulo (ou expressão exata). Tal aspecto foi considerado 
neste estudo por remeter à constituição, conhecimento e reconhecimento das 
especificidades da área como tal. A história da Psicologia Ambiental tem a marca da 
interdisciplinaridade (Elali & Cavalvante, 2011), contando com o pioneirismo e atuação 
de pesquisadoras/es de outras subáreas da Psicologia, assim como de outros campos 
do saber científico. Em termos de visibilidade acadêmica/científica, se faz necessário 
atentar para a adoção do rótulo no sentido de ampliar e consolidar sua existência. Tal 
visibilidade contribui tanto para a geração de novos grupos e redes de investigação e 
quanto para a demarcação de campos de atuação profissional. No que se refere ao tipo 
de produção científica contemplada nos artigos, a maioria foi pesquisa empírica e 
metodológica (N = 169). Assim, os trabalhos teórico-epistemológicos resultam em 84 
artigos; e apenas 4 artigos dizem respeito a estudos aplicados. Os resultados se 
assemelham ao perfil dos trabalhos publicados em formato de resumos nos anais dos 
eventos (entre 2001-2011) da Sociedade Interamericana de Psicologia (SIP) encontrado 
(Wiesenfeld & Zara, 2012). A presença marcante de trabalhos empíricos sugere um 
caráter ainda academicista da área. Ao mesmo tempo, a existência de apenas quatro 
estudos aplicados sugere sua pouca produção a respeito da atuação, ou ainda, a pouca 
incidência de campos de atuação profissional. Quanto às metodologias adotadas nas 
pesquisas empíricas, as metodologias qualitativas (N=45) são menos utilizadas do que 
as metodologias quantitativas (N=76), reflexo da influência dos modelos de produção 
científica da Europa e dos Estados Unidos (base do desenvolvimento da Psicologia 
Ambiental). Ademais, 34 pesquisas fizeram uso de metodologias mistas, com uso de 
técnicas de coleta e/ou análise de dados de caráter quali-quanti. Apesar de a quantidade 
de trabalhos quantitativos ser maior, a presença de estudos qualitativos e mistos pode 
indicar formas diferentes e inovadoras de definição dos objetos e das formas de abordá-
los. Algo que coaduna com as expectativas do presente estudo a respeito das 
especificidades da produção na região. Ademais, os países que possuem mais 
publicações são o Brasil, com mais de metade do total mapeado, seguido de México e 
Colômbia, com 41 e 25 produções respectivamente. Assim, alguns dos principais 
autores são desses mesmos países, com destaque também para Chile, Venezuela e 
Argentina. Na coleta realizada, os periódicos mais utilizados são brasileiros, dentre eles: 
Estudos de Psicologia (Natal) e Psicologia & Sociedade. No que se refere aos autores 
que mais publicam, foram identificadas/os autoras/es cuja produção variou entre 3 e 14 
artigos, como autoria principal ou coautoria, conforme os critérios utilizados no presente 
estudo .Os autores que mais se destacam são: Ariane Kuhnen, brasileira, com 3 
publicações como autora principal e 11 coautorias; Víctor Corral-Verdugo, mexicano, 
com 10 autorias e 1 coautoria; e José Queiroz Pinheiro, brasileiro, com 2 autorias e 9 
coautorias. É válido salientar que os modos de definir autoria principal nos trabalhos 
acadêmicos podem variar entre os países e entre as produções. Destaca-se que há uma 
quantidade quase equiparada de autores do gênero feminino e masculino, o que reflete 
as mudanças dos papeis sociais atribuídos ao gênero feminino, o que se reflete na 
participação da mulher na produção científica da PA na América Latina. Além disso, 
todas/os as/os autoras/es possuem doutorado. Ainda, embora a maioria das autorias 
destacadas com maior número de publicações seja da Psicologia, percebe-se a 
articulação dessa área com Arquitetura e Urbanismo, Meio Ambiente e 
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Desenvolvimento ou Ciências Humanas de modo geral. Aspecto esse evidenciado pela 
formação de autoras/es nessas áreas e que foram incluídos no estudo em questão. 
 
Conclusão 

 
As análises realizadas até o momento permitiram compreender como vem acontecendo 
a constituição e o processo de internacionalização da produção da Psicologia Ambiental, 
identificando as especificidades do contexto latino-americano e como acontecem as 
influências da produção científica europeia e norte-americana na PA produzida no 
referido contexto. Este estudo também tem possibilitado entender a relação da PA com 
outras áreas da Psicologia e com outras áreas do conhecimento. Os resultados 
evidenciam o maior número de trabalhos empíricos e metodológicos e uma quantidade 
menor trabalhos aplicados, resultante da pouca incidência de atuação no campo. Diante 
disso, vale ressaltar a importância do uso do rótulo “psicologia ambiental” para a 
ampliação e a consolidação acadêmica e científica da área, o que também contribui 
para a demarcação de campos de atuação profissional. Além do que, destaca-se que a 
produção da PA latino-americana é marcadamente brasileira, o que pode ser reflexo 
tanto a forma como a área vem se desenvolvendo com grupos de pesquisa pioneiros, 
quanto o uso de periódicos fora da AL (e de acesso fechado), que não foram incluídos 
nesta pesquisa. 
 
Referências 

 
Corral-Verdugo, Víctor (1997). Environmental psychology in Latin America, efforts in 
critical situation. (Introduction to the special issue on environmental psychology in Latin 
America). Environment & Behavior, 29, 163–168. Corral-Verdugo, V. & Pinheiro, J. 
(2009). Environmental psychology with a Latin American taste. Costa, J. P., Amorim, K. 
M. O., Pessanha, V. C., & Yamamoto, O. H. (2012). Quem estuda a profissão de 
psicólogo no Brasil?. Arquivos Brasileiros de Psicologia, 64(2), 02-18. Journal of 
Environmental Psychology, 29, 366-374. Elali, G. & Cavalcante, S. (2011). Temas 
básicos em Psicologia Ambiental. São Paulo: Vozes. Passig, J., Kuhnen, A., & dos 
Santos Raymundo, L. (2014). A relação pessoa-ambiente nas produções acadêmicas 
brasileiras entre 2001 e 2010. Ambiente & educação-Revista de Educação Ambiental, 
18(2), 145-160. Pinheiro, J. Q. (1997). Dossiê Psicologia Ambiental. Estudos de 
Psicologia, 2(2), 329-333. Pinheiro, J. Q. (2003). Psicologia Ambiental brasileira no início 
do século XXI. Sustentável. In O. H. Yamamoto & V. V. Gouveia Construindo a 
Psicologia brasileira: desafios da ciência e da prática psicológica, 279-313. Pinheiro, 
José & Corral-Verdugo, V. (2007). Environmental Psychology in Latin America: 1996-
2006. Medio Ambiente y Comportamiento Humano, 8, 29-48. Pinheiro, J. & Günther, H. 
(2008). Academic environmental psychology in Brazil. Bulletin of People-Environment 
Studies. 34, 4-7. Sánchez, E., Wiesenfeld, E. & Cronick, K. (1987). Environmental 
Psychology from a Latin American perspective. In D. Stokols & I. Altman (Eds.), 
Handbook of environmental psychology, (Vol. 2, pp. 1337–1358). New York: John Wiley. 
Wiesenfeld, E., & Zara, H. (2012). La psicología ambiental latinoamericana en la primera 
década del milenio. Un análisis crítico. Athenea digital, 12(1), 129-155. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 504 

 

CÓDIGO: HS0428 

AUTOR: BEATRIZ PINHEIRO DE MELO 

ORIENTADOR: ILANA LEMOS DE PAIVA 

 

 

TÍTULO: PERFIL DAS JUVENTUDES POTIGUARES: dimensão da participação polítca 

Resumo 

Motivado pela pesquisa que culminou no livro Retratos da juventude brasileira: análise 
de uma pesquisa nacional (Braco & Abramo, 2011), o projeto Perfil das juventudes 
potiguares: as juventudes do Rio Grande do Norte em múltiplas dimensões, tem por 
objetivo coletar dados que permitam delinear o perfil das juventudes do estado, podendo 
assim contribuir para o embase de políticas públicas de juventude, mais adequadas à 
realidade local e as particularidades do território. Compreende-se juventudes enquanto 
termo plural, uma vez que se parte da concepção da existência de amplas formas de 
vivência que, aqui, é entendida como dos 15 aos 29 anos. Desse modo, não é possível 
pensar em uma juventude homogênea, mas sim na heterogeneidade dessas 
experiências que variam de acordo com raça, classe, gênero e uma série de outras 
variáveis. Dividido em nove eixos, o instrumento pretende alcançar as diferentes 
dimensões da vida dos jovens, tratando de temas como saúde, mobilidade urbana, 
acesso à justiça e ao ensino, entre outros. O Até o momento, foram recolhidas 676 
respostas por meio de questionário online, sendo, 317, destas, de alunos cursando o 
ensino superior. Sendo assim, neste relatório iremos priorizar a análise voltada à 
realidade de estudantes universitários, uma vez que os dados não nos permitem ainda 
uma análise mais global.. A proposta de continuação da pesquisa é lançada para que 
se alcance o maior número de jovens possível, contemplando as mais diversas 
juventudes do RN. 
 

Palavras-chave: Juventude; participação política; participação social. 

TITLE: Profile of the Potiguares’s youths: The youths of Rio Grande do Norte in multiple 

dimensions 

Abstract 

Motivated by the research that culminated in the book Portraits of Brazilian youth: 
analysis of a national survey (Braco & Abramo, 2011), the project Profile of the 
Potiguares youths: the youths of Rio Grande do Norte in multiple dimensions, aims to 
collect data that allow outline the profile of youths in the state, thus contributing to the 
foundation of youth public policies, more appropriate to the local reality and the 
particularities of the territory. Youth is understood as a plural term, since it starts from 
the conception of the existence of broad forms of experience that, here, is understood 
as between 15 and 29 years old. Thus, it is not possible to think of a homogeneous youth, 
but the heterogeneity of these experiences that vary according to race, class, gender 
and a number of other variables. Divided into nine axes, the instrument aims to reach 
the different dimensions of young people's lives, addressing topics such as health, urban 
mobility, access to justice and education, among others. O To date, 676 responses have 
been collected through an online questionnaire, 317 of them from students in higher 
education. Therefore, in this report we will prioritize the reality-oriented analysis of 
college students, as the data do not yet allow us a more global analysis. The proposal to 
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continue the research is launched to reach as many young people as possible, 
contemplating the most diverse youths of RN. 
 
Keywords: Youth; Political participation; Social participation. 

Introdução 

 
O estado do Rio Grande do Norte conta com mais de um quarto da sua população 
formada por jovens, chegando a somar cerca de 890 mil pessoas com idades entre 15 
e 29 anos (IBGE, 2015). Aqui, compreende-se juventude em consonância com o 
estabelecido pelo Estatuto da juventude (Lei n. 12.852, 2013), que prevê os direitos dos 
jovens, bem como subsidia a construção de princípios e diretrizes para políticas públicas 
de juventude, além do Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE. 

Ao se tratar de juventude, muitas são as imagens que circulam no cotidiano e que 
refletem a prevalência de um certo estereótipo de compreensão desse conceito. Em 
geral, enxerga-se o ser jovem enquanto uma fase transitória, muitas vezes de conexão 
entre a infância e a vida adulta, evidenciando, assim, o foco em um futuro, de algo que 
irá ser concretizado e que, para isso, é necessário percorrer algumas etapas. Essa 
concepção acaba, muitas vezes, deixando de lado a completude desse momento. 
Algumas outras visões colocam a juventude enquanto momento de crise ou de pura 
experimentação, reduzindo, assim as concepções a respeito do tema (Morcellini, 1997; 
Zaluar, 1997; Abromavay et al.,1999, como citado por Dayrell, 2003). 

Dayrell (2003) evidencia a importância de superar as concepções pré-estabelecidas de 
juventude, sobretudo observando o perigo de cair na formulação de estereótipos 
negativos. Por isso a importância de reconhecer que a construção dos indivíduos se dá 
de forma social e é balizado pelas experiências do cotidiano que são próprias de cada 
um. 

Tendo isso em mente, propõe-se aqui questionar o uso do termo “juventude”, no 
singular, uma vez que transmite a ideia de unidade, podendo permitir interpretações que 
remetam a homogeneidade dessa construção. Com a intenção de esclarecer a 
perspectiva adotada na pesquisa, faremos o uso do termo “juventudes”, redigido no 
plural, para enfatizar a existência de um grande leque de possibilidades de experiência 
e vivência desse recorte de construção da vida. Dessa forma, compreende-se que “a 
juventude” é uma condição social atravessada por marcadores de classe, gênero, etnia 
e culturas (Attias-Donfut, 1996, como citado por Sposito & Carrano, 2003; Paralva, 1997, 
como citado por Dayrell, 2003). 

Partimos do pressuposto de que apesar de compartilharem da mesma faixa etária, os 
adolescentes e jovens adultos não compartilham das mesmas realidades de vida. Isso 
se dá porque as construções subjetivas se dão em espaços amplamente diversos, 
envolvendo uma pluralidade de territórios, acesso a direitos e relações interpessoais. 
As relações que são estabelecidas, os compartilhamentos e trocas, bem como conflitos 
e necessidades que marcam a vida desses sujeitos se tornam influentes na concepção 
de mundo e nas formas de comportamento, bem como transpassam o próprio lugar que 
cada um desses jovens ocupa na sociedade (Sarti, 1996, 1999, como citado por Dayrell, 
2003). 

Tendo por inspiração a publicação do material Retratos da juventude brasileira: análise 
de uma pesquisa nacional (Braco & Abramo, 2011), que proveu a coleta de informações 
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sobre a juventude do país, notou-se a importância de um diagnóstico a nível local, 
fazendo um recorte mais específico do Rio Grande do Norte, que veiculasse um contato 
com a realidade das juventudes dessa região especificamente. Sendo assim, a pesquisa 
Perfil Das Juventudes Potiguares: As juventudes do Rio Grande do Norte em múltiplas 
dimensões, pretende coletar informações sobre os diversos âmbitos que compõem as 
vivências de juventudes no estado, objetivando compreender quem são essas 
juventudes e como elas se articulam social e politicamente. 

 

Metodologia 

 
Tem-se enquanto participantes da pesquisa, jovens de 15 a 29 anos, independente de 
identidade de gênero, que residem tanto nas áreas urbanas quanto áreas rurais do Rio 
Grande do Norte. Para a coleta dos dados serão utilizados métodos mistos, ou seja, a 
pesquisa se enquadra na categoria quali-quinti. O contato com os participantes se dá 
por meio de questionário estruturado, de modelo autoexplicativo e disponível em dois 
formatos: digital – por meio da plataforma do google forms – para aqueles que dispõem 
de acesso à internet; e impresso para aqueles que não disporem de acesso ao meio 
digital. Nos casos em que, por algum motivo, o participante não possa responder de 
forma autônoma, contar-se-á com a presença de um aplicador que lerá e registrará as 
respostas dadas. O instrumento se apresenta dividido em 10 eixos que contemplam 
diversos âmbitos da vida das juventudes: Família e moradia; Esporte, lazer e cultura; 
Segurança e acesso à justiça; Mobilidade urbana; Educação e trabalho; Acesso à 
informação e comunicação; Participação social e política; Território e meio ambiente; 
Identidade; Saúde. O instrumento produzido foi inspirado no questionário utilizado pela 
Pesquisa Nacional – Retratos da juventude brasileira (Braco & Abramo, 2011) - que teve 
por intuito traçar o perfil da juventude Brasileira. Esse instrumento previa uma série de 
eixos e temáticas relativas ás vivências das juventudes e serviu de modelo para a 
elaboração de um questionário adaptado à realidade norte-rio-grandense. Para que se 
consiga o alcance do objetivo, é fundamental que a pesquisa seja capaz de atingir o 
máximo de jovens possível, de forma que algumas vias de acesso foram traçadas. Por 
exemplo, o contato por meio eletrônico, principalmente pelas redes sociais, se apresenta 
enquanto forte estratégia de aproximação com o público alvo. A veiculação do 
questionário nessas plataformas se mostra como a principal maneira de divulgação da 
pesquisa e intenta-se o alcance de um vasto número de participantes que desejem 
contribuir voluntariamente a construção dos dados. Outra forma de acesso aos 
participantes se dará, futuramente, por meio do contato direto com determinadas 
instituições que de alguma forma se relacionem com vivências de juventudes, tais como 
instituições de ensino médio e superior, Organizações não governamentais (ONGs), 
instituições do Sistema Penitenciário e do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (SINASE), instituições de veiculação e intermediação de trabalho, como 
Sistema Nacional de Empregos (SINE), além de outros espaços de convivência das 
juventudes. Uma terceira forma de alcance a esses jovens dar-se-á por meio da técnica 
conhecida por “Bola de neve” (Biernacki & Waldorf, 1981; Marcus et al, 2016), que 
consiste em indicações feitas por jovens que vierem a participar da pesquisa e sinalizem 
outras pessoas que possam contribuir enquanto respondentes. É de suma importância 
que a coleta de dados seja feita de modo a abarcar a diversidade que compõe a 
categoria juventude. Por isso atenta-se para a divulgação do instrumento de pesquisa 
entre grupos de diferentes classes sociais, escolaridades, e que contem com trajetórias 
e experiências amplas e diversas. Em se tratando da análise dos dados, o material 
coletado será sistematizado em um banco. As respostas por meio da via on-line já serão 
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automaticamente depositadas no banco, enquanto as respostas dos questionários 
impressos serão colocadas posteriormente. Periodicamente algumas análises 
específicas serão feitas com o objetivo se compreender melhor realidades específicas. 
Busca-se que a análise não seja apenas um processo final, mas que se dê de forma 
contínua e progressiva, contribuindo para que algumas informações relevantes, por 
exemplo à implementação de políticas públicas, sejam utilizadas a tempo. A análise dos 
dados também pretende debruçar-se sobre possíveis cruzamentos, como por exemplo, 
condições socioeconômicas, gênero, raça e identidade, escolaridade e territórios. 
 
Resultados e Discussões 

 
É fundamental sublinhar que a pesquisa se encontra em andamento. As primeiras 
aplicações já foram iniciadas prioritariamente por meio digital. Essa pontuação é 
importante para justificar as formas de análise possíveis até então. Os dados ainda não 
são conclusivos de forma a generalizar, não sendo possível traçar supostos perfis para 
as juventudes potiguares neste momento. Aqui, buscaremos fazer pequenas avaliações 
de resultados já alcançados, uma vez que se tem um número considerável de respostas 
- Reconhecendo que tal volume ainda se encontra restrito a uma determinada realidade. 
Essa primeira coleta ainda se mostra restrita a determinadas realidade de uma 
determinada juventude (Attias-Donfut, 1996, como citado por Sposito & Carrano, 2003; 
Paralva, 1997, como citado por Dayrell, 2003). não podendo ser generalizada para a 
população, principalmente pelo fato de ser uma versão online. Esse modelo já 
pressupõe que os respondentes são jovens com acesso a internet e dispõem de 
escolaridade suficiente para estarem aptos a ler e interpretar, o que é um analisador 
importante para a pesquisa. Assumindo a particularidade dessa amostra, já se faz 
possível analisar algumas questões expressas nos questionários. Partindo inicialmente 
do questionário online, foi possível a coleta de 676 respostas ao instrumento. Essas 
respostas foram provenientes de diversos municípios do RN e teve como foco a 
aplicação à estudantes de ensino superior. A pesquisa teve como nicho inicial 
estudantes de graduação, que representaram quase 48% dos respondentes. Dessa 
forma, a análise feita neste momento dará enfoque à realidade de jovens universitários, 
uma vez que a amostra ainda se encontra muito restrita para se pensar em análises 
mais gerais. Dos respondentes universitários, 316 se encontram cursando graduação - 
sendo 60 destes matriculados em universidades privadas e 256 de instituições públicas 
- e 9 não estão estudando no momento. Desse total, 79 estudantes recebem auxílio 
para acessar ou permanecer estudando na Universidade, o que representa cerca de 
25% desses alunos. Dentre os que recebem auxílio, a grande maioria (63 alunos) se 
encontram matriculados em instituições públicas. A respeito das atuais ocupações, 
enquanto 201 só estudam, 113 jovens se encontram estudando e trabalhando 
simultâneamente. Esses jovens que se encontram nessas duas ocupações têm média 
de idade de 22 anos. 72 desses respondentes recebem até 1 salário mínimo e nenhum 
deles chega a receber mais de 3 salários mínimos. Ou seja, o teto salarial deste grupo 
de jovens é de 2862,00 reais, associado a isso, quase 25% deles sequer possui registro 
trabalhista. Esses resultados reforçam dados de outras pesquisas que trazem os índices 
de baixa remuneração da classe trabalhadora jovem no Brasil. A realidade apresentada 
nesta pesquisa segue exatamente a realidade brasileira. Em 2016, dados do IBGE 
(2015) mostram que a renda média mensal do jovem brasileiro não ultrapassa 2 salários 
mínimos. . Metade dos jovens se autodeclaram brancos, enquanto apenas 14% se 
autodeclararam pretos. Por outro lado, 37% se autodeclararam pardos e 3% amarelos 
ou indígenas. Esse quadro corrabora com demais pesquisas específicas sobre 
juventude e ensino superior (Silva & Botelho, 2016), onde demonstra uma evolução 
progressiva da presença de jovens pretos e pardos nessa faixa educacional, sobretudo 
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nas universidades públicas, resultado potencializado pela política reparativa de cotas 
raciais, sociais e indígenas no ensino público superior federal. Esses jovens precisam 
se manter trabalhando até mesmo para a manutenção de seus estudos. Cerca de 40% 
dos respondentes nasceram em cidades distintas daquelas que residem atualmente. 
Em geral, essa mudança se deu principalmente para a capital e para outras cidades de 
referência, que são justamente as que possuem instituições de ensino técnico e 
superior. Essa realidade faz pensar sobre a necessidade de fortalecimento dos auxílios 
para manutenção desses jovens estudando. A necessidade de renda se mostra 
enquanto prioridade, uma vez que é necessária a manutenção básica. Quando não é 
possível sustentar essas necessidades, muitas vezes os estudos precisam ser 
colocados de lado, como forma de manutenção da própria sobrevivência. Em se 
tratando de planos para o futuro, 200 jovens afirmaram que o trabalho com carteira 
assinada é um plano, bem como fazer concurso público. Isso faz pensar no desejo de 
estabilidade e possibilidade de aquisição de bens duráveis, bem como casa própria, 
carros e tecnologias. Por se tratar de um grupo de alunos universitários, o desejo em 
prestar concursos e conquistar trabalhos de carteira assinada aparece quase como uma 
continuação da preparação acadêmica que vêm tendo. Análises futuras poderão cruzar 
dados e comparar com outras realidades de jovens Potiguares. Temas como o de 
participação política e social também estão presentes no questionário e trouxeram 
dados interessantes a serem pensados. A grande maioria dos respondentes, 253, 
acredita que a realidade pode ser mudada e que eles estão fazendo suas respectivas 
partes em prol dessa mudança. Por outro lado, os ítens “desinteresse”, “descrença” e 
“falta de identificação” foram apontados como os principais desafios à participação 
política desses jovens. “Falta de tempo” e “falta de apoio” também foram fortemente 
apontadas, muitas vezes aparecendo concomitantes à outras opções de resposta. 
Essas informações podem ser demonstrativas do quanto a participação política e social 
da juventude ainda é fragilizada, apesar do forte papel que essa mesma juventude 
desempenha nessa realidade. Quando questionados acerca do que pensam sobre 
política 46% afirmaram acreditar na política como estratégia coletiva de transformação 
da realidade, e 40% defendem que a política está em tudo e participam dela enquanto 
forma de cumprir seu papel cidadão. Por outro lado, 10% afirmaram que, apesar de 
considerarem a política importante, preferem não se envolver. Esses resultados, 
demonstram que apesar de grande parte dos respondentes apresentarem desinteresse 
ou descrença na participação política, quase 90% deles reconhecem a importância 
desse papel político, no poder de transformação e na sua participação enquanto 
promotora de cidadania. A partir disso, pode-se pensar quais seriam possíveis 
estratégias de aproximação da juventude com a participação política e no fomento 
necessário ao crescimento do interesse e crença neste âmbito fundamental da vida 
social. A relação do grupo de jovens universitários com as tecnologias é bastante forte. 
97% afirmaram estar sempre conectados ou acessando à internet. Segundo os dados 
coletados, esse meio é também o principal responsável pela promoção de informações, 
lazer e contribuição nos estudos e trabalho. A maioria dos respondentes afirmou que o 
uso mais frequente da internet se dá em casa, o que demonstra a acessibilidade à rede, 
mas também foram apresentados como locais de acesso mais frequente da internet 
locais públicos, como praças e as universidades, além dos locais de trabalho. Em média, 
esses jovens destinam 8,5 horas dos seus dias para uso da internet. Esse alto valor 
pode estar ligado às atuais facilidades de acesso por meio de dados móveis, que 
permitem aos usuários estarem conectados 24h por dia, em praticamente qualquer 
lugar. E essa proximidade com as tecnologias, pode ser pensada enquanto estratégia 
de aproximação da juventude com a participação social, uma vez que as redes sociais 
tem forte poder de aproximação. O questionário também debruça atenção sobre 
questões de saúde relativas a esses jovens. Os dados mostram que esse jovens, em 
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geral, procuram os serviços de saúde para exames de rotina, acesso a vacinas e 
medicamentos. São acessados tanto serviços públicos quanto privados, aparecendo 
como mais buscadas as UPAS, UBSs e Consultórios particulares. Ao serem 
questionados acerca da frequência com que buscam tais serviços, um número 
significativo de jovens, 289, respondeu “Às vezes” ou “Nunca”. Esse número levanta a 
questão a respeito da acessibilidade desses serviços de saúde, bem como levanta 
questões a respeito do porquê dessa pouca procura por tais aparelhos da rede de 
atendimento. 
 
Conclusão 

 
A pesquisa do Perfil das Juventudes Potiguares, se mostra enquanto pioneira na 
investigação e análise da realidade dos jovens do Rio Grande do Norte. Apesar da 
existência de pesquisas à nível nacional, os dados extraídos dos questionários dos 
jovens potiguares trazem uma realidade muito particular, que diz sobre o território no 
qual esses jovens vivem, suas particularidades e necessidades específicas. Por se tratar 
de dados ainda iniciais, como já foi pontuado, ainda não se faz possível trabalhar com 
generalizações. A escolha do nicho aqui analisado, estudantes universitários, se deu 
pelo grande número de respondentes pertencentes à essa realidade. As vivências de 
jovens que estão inseridos no ensino superior, já é carregada de pressupostos que não 
dizem respeito à outras vivências de juventude, por isso, a necessidade de estratificar 
essa análise. Por exemplo, o simples fato de estar estudando, de saber ler e escrever, 
de ter acesso ao ensino superior, seja público ou privado, de ter acesso a transporte, 
internet e atividades de lazer, já reduz bastante a amostra da realidade. A pesquisa se 
aproxima da realidade à medida que repete padrões de dados da pesquisa nacional, 
bem como da última Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios - PNAD - (IBGE, 
2015). Isso demonstra o quanto as realidades dos jovens abordados nesta pesquisa se 
aproximam das realidades de outras coletas e investigações a respeito da juventude. 
Infelizmente, muitas dessas aproximações ainda são preocupantes e reproduzem as 
desigualdades e injustiças que permeiam o país. Nisso podemos citar a baixa inserção 
de alunos pretos nas universidades, bem como a necessidade de jornadas duplas ou 
triplas de estudo e trabalho para se manterem estudando (IBGE, 2015), bem como o 
baixo incentivo à permanência estudantil. Ao evidenciar o grande número de jovens do 
Rio Grande do Norte que saem de suas cidades de origem para estudar, muitas vezes 
nas capitais ou demais cidades de referência da região, a pesquisa coloca luz sobre a 
necessidade de incentivo para a manutenção desses estudantes dentro das instituições 
de ensino. Apesar dos processos de interiorização do ensino superior, ainda se faz 
necessário que um grande número de alunos se desloquem, de cidades vizinhas ou de 
regiões próximas para que tenham acesso ao ensino técnico e superior. Esses primeiros 
dados trazem um panorama da atual situação da juventude universitária do Rio Grande 
do Norte, evidenciando a necessidade de continuidade da pesquisa para que outras 
juventudes possam ser levadas em conta, bem como possam ser feitos cruzamentos de 
dados e análises mais profundas, com informações de mais jovens e de diferentes 
territorialidades. Além disso, os eixos abordados no questionário podem ser explorados 
por pesquisas posteriores, aprofundando questões pertinentes a cada tema, tendo como 
dados iniciais os resultados desta pesquisa. 
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TÍTULO: Levantamento sobre métodos de diagnóstico de clima organizacional adotados 

pelas IFES do Brasil 

Resumo 

 

Esta pesquisa surge com a proposta de realizar um levantamento sobre como tem sido 
diagnosticado o clima organizacional nas instituições federais de ensino superior (IFES). 
Para tanto, num primeiro momento, a partir da aplicação de um questionário online, 
procurou-se identificar quais IFES realizam diagnóstico de clima organizacional; quais 
instrumentos e/ou ferramentas são utilizados para esse tipo de diagnóstico, bem como 
descrever as etapas desse processo em termos de histórico de criação, implementação, 
operacionalização, engajamento dos servidores e utilização dos resultados advindos do 
diagnóstico de clima organizacional. Nesse sentido, no aguardo das respostas das 
instituições, a pesquisa se encontra em andamento. Esse levantamento se faz relevante 
visto que antecederá o desenvolvimento de uma proposta de metodologia de 
diagnóstico de clima organizacional para a UFRN e sua consequente gestão. Além 
disso, essa pesquisa divulgará informações sobre metodologias de diagnóstico de clima 
organizacional utilizadas pelas IFES, as quais, além de contribuírem para a socialização 
de boas práticas de gestão organizacional e de pessoas em fórum e eventos da área, 
pretendem fomentar a produção do conhecimento científico e a criação de vias de 
interlocução acerca de saberes e práticas entre instituições que tenham ou não 

instituídos o processo de diagnóstico e possível gestão do clima organizacional. 

 
 
Palavras-chave: Diagnóstico de clima organizacional. Gestão de pessoas. Método. 

TITLE: Survey on organizational climate diagnostic methods adopted by the IFES of 

Brazil 

Abstract 

 

This research comes with the proposal to conduct a survey on how the organizational 
climate has been diagnosed in federal higher education institutions (IFES). To this end, 
initially, from the application of an online questionnaire, we sought to identify which IFES 
perform diagnosis of organizational climate; which instruments and / or tools are used 
for this type of diagnosis, as well as describing the stages of this process in terms of 
history of creation, implementation, operationalization, engagement of servers and use 
of results from the diagnosis of organizational climate. In this sense, awaiting the 
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answers of the institutions, the research is underway. This survey is relevant since it will 
precede the development of a proposal for methodology of organizational climate 
diagnosis for UFRN and its consequent management. Moreover, this research will 
disclose information on organizational climate diagnostic methodologies used by IFES, 
which, in addition to contributing to the socialization of good organizational management 
practices and people in forum and events in the area, aim to foster the production of 
scientific knowledge. and the creation of ways of interlocution about knowledge and 
practices between institutions that have or not instituted the process of diagnosis and 

possible management of the organizational climate.  

 
 
Keywords: Organizational climate diagnosis. Human Resource Management. Method. 

Introdução 

   O clima organizacional é entendido como resultado do que é percebido por aqueles 
que trabalham em determinada organização, apresentando como característica 
prevalente o aspecto cognitivo em detrimento ao afetivo e diz de uma descrição e 
narrativa do campo coletivo (PUENTES-PALACIOS E MARTINS, 2013). 

 

   Embora haja, na prática, uma série de considerações a serem discutidas acerca do 
entendimento e consequente aplicação do fenômeno do clima organizacional, é possível 
compreender que tal elemento é inerente à dimensão da organização, entretanto sua 
análise considera a dimensão do indivíduo como fonte de extração de informação. Tal 
compreensão é elementar à elaboração de instrumento investigativo ao clima de uma 
organização. Ademais, o interesse pelo estudo do clima organizacional é um dado 
trazido pela literatura, sendo sua importância justificada pelas consequências de “o que 
fazer” dos profissionais a partir da obtenção de seus resultados. Para tanto, estudo 
teórico aprofundado e modelo de análise congruente à perspectiva de clima 

organizacional adotada têm sido exigidos (PUENTES-PALACIOS E MARTINS, 2013). 

 

   Nesse sentido, a compreensão do clima organizacional e do que se nomeia de “seu 
constructo” é de fundamental importância ao entendimento e definição das vias de 
análise desse elemento de estudo em uma organização (PUENTES-PALACIOS E 
MARTINS, 2013). 

 

   Além disso, é basilar a compreensão de que as organizações de trabalho, sejam elas 
públicas ou privadas, são formadas por pessoas que, através do modo como se 
comportam nesse contexto, influenciam no sucesso ou fracasso organizacional, 
favorecendo, ou não, o alcance dos objetivos institucionais. Logo, gerenciar de maneira 
adequada os aspectos da vida organizacional capazes de estimular a alteração das 
atitudes e do comportamento humano no trabalho é um desafio para as organizações 
que atribuem aos seus trabalhadores um diferencial de mercado e o alicerce 
imprescindível para o alcance dos objetivos que possibilitará o seu desenvolvimento. 
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   O preciso diagnóstico dos aspectos da vida organizacional que impactam 
negativamente no comportamento organizacional proporciona à gestão a ampliação das 
possibilidades de intervir com maior eficiência sobre esses aspectos, contribuindo para 
o estabelecimento de condições mais propícias ao desenvolvimento do trabalho e ao 
bom desempenho. Diante disso, e compreendendo o clima organizacional consoante 
descrição anterior, o diagnóstico do clima organizacional apresenta-se como uma 
ferramenta estratégica de gestão que fornece informações relevantes para gerenciar, 
de maneira mais eficiente, os fatores que influenciam o comportamento humano no 
trabalho, ampliando o conhecimento da gestão sobre o comportamento organizacional, 
dando suporte às tomadas de decisões e políticas de gestão organizacional. 

 

   Diante da importância de se pesquisar o clima organizacional em uma instituição, do 
potencial descrito no uso de seus dados, da consideração e influência do instrumento a 
ser aplicado e tomando como base a constatação de que ainda não existe na UFRN, 
validado e institucionalizado, um método de diagnóstico de clima organizacional, ao 
buscar atingir os objetivos declarados em seu Plano de Gestão 2015-2019, a UFRN 
incentiva ações que visem a desenvolver políticas e boas práticas de gestão para esse 
fim e que podem ter como ponto disparador, a experiência das suas instituições irmãs. 
Isto posto, essa pesquisa, em desenvolvimento, tem como base para sua análise o 
universo das IFES do Brasil e se propõe a identificar seus respectivos instrumentos e/ou 
ferramentas utilizados à realização do diagnóstico de clima organizacional, bem como 
descrever as etapas desse em tais instituições em termos de histórico de criação, 
implementação, operacionalização, engajamento dos servidores e da gestão superior e 

utilização dos resultados. 

 

 
Metodologia 

 

   A pesquisa se configura como exploratória e descritiva e assume uma abordagem 
tanto quantitativa quanto qualitativa, visto que, em que pese a intenção de organizar 
numérica e categoricamente os métodos adotados pelas IFES do Brasil para diagnóstico 
de clima organizacional, preocupa-se em compreender o referido processo em sua 
abrangência, bem como as suas aplicações e implicações na gestão organizacional e 

de pessoas. 

 

   Diante disso, além de informações advindas de pesquisa em produções acadêmicas 
e artigos científicos, o instrumento aplicado objetiva a coleta de informações sobre as 
práticas de diagnóstico e gestão do clima organizacional. Assim, a pesquisa em tela se 
propõe a investigar dados com a finalidade de conhecer boas práticas de diagnóstico e 
gestão do clima organizacional a partir da experiência das instituições, cujas 
características se assemelham às da UFRN. 
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   Em sua primeira etapa, a pesquisa consistiu em estudos teóricos com vistas à 
elaboração de um questionário, o qual está sendo aplicado às IFES, em concomitância 
a elaboração deste trabalho. O questionário referido é composto de perguntas fechadas 
e abertas e seu preenchimento é de caráter online por meio da plataforma google forms. 
Após a obtenção das respostas das IFES, o tratamento e análise dos dados será 
realizado por meio de softwares estatísticos e de softwares que auxiliem a análise de 
conteúdo. 

 

   Assim, tendo em vista a aplicação atual do instrumento supracitado, a população da 
pesquisa é delimitada pelas IFES do Brasil (Universidades e Institutos Federais), que 
tenham instituídas, em suas políticas e práticas de gestão de pessoas, a pesquisa e 
diagnóstico de clima organizacional ou de subclimas (pesquisas de clima organizacional 
em algumas unidades/setores) dentro da instituição. Portanto, a amostra é composta de 
Gestores de Pessoas dessas IFES, ou alguém por eles designado, que respondam ao 
questionário da pesquisa. 

 

    Para tanto, antes do envio do instrumento online, o contato com esses 
gestores/representantes da IFES foi realizado via ofício expedido pela 
DDP/PROGESP/UFRN, por meio de plataforma virtual própria dos gestores de pessoas 
da IFES, bem como pelos endereços eletrônicos registrados na base de dados do 
Fórum de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas das IFES brasileiras. Logo, a amostra é 
constituída a partir do critério de acessibilidade. 

 

   Ademais, todos os participantes dessa pesquisa realizam sua adesão por meio de um 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), enviado online e que se antepõe 
ao preenchimento do instrumento de coleta de dados. A cada um, individualmente, 
explica-se os objetivos e finalidades da pesquisa, bem como: o procedimento 

metodológico utilizado e a garantia do sigilo dos nomes dos participantes. 

 

   Quanto ao estabelecimento do contato com as IFES, foram pensadas três estratégias, 
as quais poderiam ser utilizadas em sequência ou em paralelo. A primeira estratégia 
possível seria mediante estabelecimento de parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas da UFRN – PROGESP/UFRN. Podendo ser solicitado o envio de um link com 
formulários através de canais institucionais ou através de aplicativos de mensagem 
cujos números institucionais dessa Pró-Reitoria estivessem vinculados com as demais 
IFES. Juntamente com os Pró-reitores titular e adjunto da PROGESP/UFRN, a atual 
Diretora da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas/ PROGESP/UFRN, assim como 
com a Coordenadora e equipe técnica da Coordenadoria de Planejamento de Gestão 
de Pessoas, apresentou-se a proposta e foi firmado acordo de parceria na etapa de 

coleta de dados da referida pesquisa com as IFES. 
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   Contudo, a segunda estratégia de coleta de dados é a que está em ocorrência, na 
data de elaboração deste trabalho, e que teve início com a solicitação junto Ministério 
da Educação – MEC, através do “Serviço de Informação ao Cidadão – SIC”, dos e-mails 
institucionais das Pró-Reitorias ou unidade de Gestão de Pessoas ou de Recursos 
Humanos de todas as IFES do Brasil, em novembro de 2018. A resposta do MEC com 
as informações solicitadas foi recebida em dezembro do mesmo ano. Com os e-mails 
das instituições coletados por meio dessa disponibilização de informações, o formulário 

eletrônico foi encaminhado para os e-mails das IFES. 

 

   Como terceira e última estratégia para coleta de dados, as Ouvidorias das IFES podem 
ser contatadas para que forneçam as informações constantes no questionário 
eletrônico, tendo em vista o dever de prestar informações dessas unidades, conforme a 
Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527/2011. 

 

   Na ocorrência de mais de um envio de formulário preenchido por uma mesma 
instituição, há critérios de exclusão adotados a fim de que seja considerado apenas uma 
resposta por IFES. O primeiro critério considera os formulários que forem preenchidos 
em sua totalidade. O segundo critério a ser aplicado leva em consideração o nível 
hierárquico do cargo/função, em referência ao nível de classificação dos cargos dos 
técnicos administrativos em educação (A, B, C, D e E), conforme estabelecido na lei 
11.091, de 12 de janeiro de 2005, ou seja, se representando uma IFES, um psicólogo e 
um coordenador responderem à pesquisa, enviando as respostas, será considerado 
para efeitos de tratamento de dados apenas o questionário preenchido pelo 

coordenador.  

 

 
Resultados e Discussões 

 

   Tendo em vista a configuração exploratória da pesquisa em tela e sua ocorrência em 
andamento. Esta se encontra na fase de coleta de dados por meio do questionário 
eletrônico a ser respondido pelas IFES através da plataforma google forms. Diante 
disso, assume-me, até o presente momento, o aguardo de informações e dados a serem 
fornecidos pelas instituições envolvidas na pesquisa. 

 

   Diante do exposto, a época da construção desse trabalho, já havia doze respondentes, 
os quais estão sendo catalogados para posterior análise em software já citado. 
Entretanto, embora o envio tenha sido realizado a todos os e-mails fornecidos, 
considera-se a possibilidade de que alguns desses não estejam atualizados. Frente a 
isso, foi realizado, a posteriori, um levantamento, em cada site das instituições 
fornecidas pelo MEC, em busca de endereços de e-mails mais atualizados das pró-
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reitorias responsáveis pelo setor de Gestão de pessoas. Desse modo, e considerando 
o critério de acessibilidade dessa pesquisa, novos questionários serão enviados aos e-
mails coletados por essa segunda via de verificação as IFES que ainda não enviaram 
respostas até o momento da construção desse trabalho. Dessa maneira, considera-se 
a possibilidade de duplicação dos respondentes, contudo isso será sanado a partir do 
critério de exclusão descrito anteriormente. 

 

   Por fim, a partir dos dados obtidos até o momento da construção desse trabalho, 
considerando a possibilidade de novas respostas por setores superiores, é possível 
inferir que a prática de utilização de instrumento para diagnóstico de clima 
organizacional ocorre apenas por 25% das doze instituições respondentes. Para a maior 
precisão dos dados e inferências, o aguardo e finalização das análises dessa pesquisa 

fazem-se necessários. 

 
Conclusão 

 

   Tendo em vista a ocorrência atual da pesquisa, considerações parciais são possíveis 
no que diz respeito à utilização do diagnóstico de clima organizacional. Ao se verificar a 
porcentagem de respondentes que utilizam tal instrumento, é possível inferir, dada a 
importância do emprego desse diagnóstico e suas reverberações, que as IFES, as quais 
não possuem essa prática institucionalizada, podem ter como consequência os 
resultados negativos de uma não avaliação de clima organizacional já apontados no 

início deste trabalho. 

 

   Espera-se que os resultados dessa pesquisa forneçam balizadores ao 
desenvolvimento de políticas e boas práticas de gestão às IFES do Brasil. 
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TÍTULO: Urbanização do Nordeste: aspectos político-econômicos, demográficos e 

urbano-regionais 

Resumo 

A pesquisa constitui-se em uma análise do padrão de comportamento demográfico da 
Região Nordeste, por estados, em termos das variáveis crescimento populacional e 
distribuição espacial, no período de 1940 a 2010, e do padrão de classificação das 
cidades, conforme definido no documento Regiões de Influência das Cidades - REGIC 
2007 (IBGE, 2007). No que se refere ao padrão de comportamento demográfico da 
Região Nordeste foram compilados dados da população urbana, rural e total e, a partir 
destes, tornou-se possível calcular a taxa de urbanização e analisar as principais 
tendências de crescimento e distribuição populacional. Quanto ao padrão de 
classificação das cidades do Nordeste, considerando o REGIC 2007, foram 
categorizadas as cidades da região em Metrópole, Capital Regional A, Capital Regional 
B, Capital Regional C, Centro SubRegional A, Centro SubRegionalB, Centro de Zona A, 
Centro de Zona B e Centros Locais. 
 
Palavras-chave: Urbanização. Nordeste do Brasil. Aspectos populacionais. 

Econômicos. 

TITLE: Urbanisation of the Northeast: political-economical, demographic and urban 

regional aspects 

Abstract 

This research constitutes in an analysis of the pattern of demographic behavior of the 
Northeast Region, by state, in such terms as the variables of populational growth and 
spatial distribution in the period of 1940 to 2010, and the pattern of city classification, as 
defined in the Document of City Influence Regions, the REGIC 2007 (IBGE, 2007). In 
what refers to the pattern of demographic behavior of the Northeast Region, data about 
the rural and urban population, and their total, and from this data, it was made possible 
to calculate the rate of urbanisation and analyze the main trends of growth and 
distribution of the population. As for the pattern of classification of the cities of the 
Northeast, considering the REGIC 2007, the cities were categorized as Metropolis, 
Regional Capital A, Regional Capital B, Regional Capital C, Subregional Center A, 
Subregional Center B, Zone Center A, Zone Center B, and Local Centers. 
 
Keywords: Urbanization. Northeast of Brazil. Population aspects. Cheap. 

Introdução 

Este trabalho objetiva compreender a dinâmica urbano-regional do Nordeste, a partir de 
aspectos demográficos e territoriais. Nessa perspectiva, buscou-se analisar o padrão de 
comportamento demográfico da região, com base nas variáveis crescimento 
populacional e distribuição espacial, bem como descrever o padrão de classificação das 
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cidades nordestinas, conforme exposto no REGIC 2007. Para atingir esses objetivos 
efetuou-se pesquisa bibliográfica e documental no site do Instituto Brasileiro de 
Geografia Estatística - IBGE cujos interesses foram os Censos Demográficos e o REGIC 
2007. 
 
Metodologia 

 
Para a produção do presente trabalho realizou-se pesquisa bibliográfica a autores que 
discutem as temáticas urbanização e desenvolvimento socioespacial, Souza (2010). 
Posteriormente foram colhidas as informações dos Censos Demográficos de 1940 a 
2010 e do documento das Regiões de Influência das Cidades, REGIC 2007. Os dados 
obtidos na pesquisa foram tabulados e organizados em tabelas, onde a partir delas 
foram construídos gráficos e elaboradas as análises. No entanto, os gráficos e tabelas 
são constam nesta sistematização em virtude da plataforma utilizada, o Sistema 
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA. 
 
Resultados e Discussões 

 
Nas últimas décadas foram realizadas várias investigações acerca da dinâmica urbana 
e regional em diferentes áreas do território brasileiro. Na presente pesquisa, definiu-se 
como recorte espacial o Nordeste, base para a análise sobre o comportamento 
demográfico e a distribuição espacial da população, segundo os estados da região, e 
como recorte temporal o período de 1940 a 2010. Os dados censitários indicam que, 
em 1940, os cinco estados mais populosos do Nordeste eram Bahia, Pernambuco, 
Ceará, Paraíba e Maranhão e que a população rural era predominante em todos os 
estados. Esse perfil se repetiu nos censos de 1950, 1960 e 1970, inclusive com aumento 
da população total, urbana e rural em termos absolutos. O Censo de 1980 revelou 
mudanças nesse perfil, tendo em vista que os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco e Sergipe registraram população urbana superior a rural. Não 
obstante, em termos de estados mais populosos, permaneceu o quadro anterior - Bahia, 
Pernambuco, Ceará, Paraíba e Maranhão. No Censo de 1991, a predominância da 
população urbana sobre a rural mostrou-se ainda mais evidente, haja visto que dos nove 
estados do Nordeste, apenas o Maranhão não registrou essa inversão na distribuição 
da população pelo território estadual. Nesse período, a população rural foi reduzida, em 
termos absolutos, em oito estados do Nordeste; a exceção foi o Maranhão. A população 
total manteve a tendência de crescimento em todos os estados nordestinos. A 
distribuição demográfica em nível de região se configurava de maneira muito irregular, 
visto que enquanto Sergipe alcançava a marca de um milhão de habitantes, a Bahia já 
detinha quase dez milhões. No Censo de 2000, a tendência de crescimento da 
população urbana, em termos absolutos e relativos, abrangeu todos os estados do 
Nordeste. O padrão de crescimento da população total e de redução da população rural 
também foi registrado para o conjunto dos estados da região. Em 2010, o 
recenseamento reafirmou as tendências verificadas em 1991, quais sejam: crescimento 
da população total e urbana e redução da população rural. Os estados mais populosos 
continuam a ser aqueles notificados em 1940 - Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraíba e 
Maranhão. A taxa de urbanização dos estados do Nordeste mostrou-se crescente ao 
longo do período em foco. Esse padrão de comportamento está associado a tendência 
de crescimento da população urbana e, especialmente, a consolidação de redistribuição 
da população no âmbito do território, ou seja, a distribuição da população entre o rural 
e o urbano. A partir da análise dos dados é possível constatar que, em 1940, os estados 
que tinham maiores taxas de urbanização eram Sergipe (31%) e Pernambuco (29%). 
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Em 2010, o estado que possuía a maior taxa de urbanização era Pernambuco (80%), 
seguido do Rio Grande do Norte (78%). Segundo os dados obtidos, em 1940, Alagoas 
possui uma taxa de urbanização de 24%; em 1980 alcançou 49%; em 1991 atingiu 59% 
e, em 2010, chegou a 74%. No tocante a Bahia, estado mais populoso da região em 
todos os censos analisados, a taxa de urbanização passou de 24% em 1940 a 72% em 
2010. Em 1940 a taxa de urbanização do Ceará é 22%, em 1980 passa a ser 53% e, 
em 2010, o estado revela 75% do seu território urbanizado. Ao que constam os dados 
referentes ao Maranhão, este em 1940 apresentava a menor taxa de urbanização da 
década, cerca de 15%. Em 2010, ele apresentou a menor taxa de urbanização entre os 
estados do Nordeste, apenas 63%. No tocante a Paraíba, o estado possui, em 1940, 
21% do território urbanizado. Em 1980 passa a ser 53% e, em 2010 atinge 75% de 
urbanização. O Pernambuco, em 1940 apresenta 29%, o segundo estado mais 
urbanizado. Em 1970, a urbanização atingiu 54; em 1991, a alcança 71% e, em 2010, 
80% de urbanização. Conforme consta os dados referentes ao Piauí em 1940 a taxa de 
urbanização era 15%, somente em 1991 contabilizou-se 53% de urbanização, em 2010, 
a taxa de urbanização que o estado apresenta é de 66%. O Rio Grande do Norte, em 
1940 contava com 21% do território urbanizado, em 1980, a taxa alcançou 59% e, em 
2010, 78%, sendo o segundo estado com a maior taxa da região. Ao que consta os 
dados relativos ao Sergipe, em 1940 apresenta o maior índice de urbanização do 
nordeste naquele período, 31% do seu território urbanizado. Em 1980 a taxa passa a 
ser de 54%, e, na última contagem, feita em 2010, o estado apresentou a sua taxa em 
73%. REGIÕES DE INFLUÊNCIA DAS CIDADES – REGIC O documento de Regiões 
de Influência das Cidades – REGIC, produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
Estatística, em 2007, busca definir a hierarquia dos centros urbanos. O documento 
delimita regiões de influência a partir de determinadas variáveis como centralidade, 
disponibilidade de serviços, comércio, saúde, equipamentos, entre outros. Os dados do 
padrão de classificação das cidades do Nordeste, conforme definição do REGIC, estão 
sistematizados na tabela a seguir. Metrópoles do Nordeste: Fortaleza Recife Salvador 
Capital Regional A: De Fortaleza: De Recife: De Salvador: 3 3 1 Capital Regional B: De 
Fortaleza: De Recife: De Salvador: - 1 4 Capital Regional C: De Fortaleza: De Recife: 
De Salvador: 5 5 3 Centro SubRegional A: De Fortaleza: De Recife: De Salvador: 15 8 
6 Centro SubRegional B: De Fortaleza: De Recife: De Salvador: 9 10 10 Centro de Zona 
A: De Fortaleza: De Recife: De Salvador: 20 21 18 Centro de Zona B: De Fortaleza: De 
Recife: De Salvador: 69 33 27 Centros Locais: De Fortaleza: De Recife: De Salvador: 
36 25 26 Analisando os dados do REGIC, observa-se que as capitais Salvador, Recife 
e Fortaleza estão classificadas como metrópoles do Nordeste. Isso significa que elas 
estão no maior grau de importância da hierarquia urbana no âmbito da região. Salvador 
é a metrópole regional com a menor área de influência e apresenta sob sua influência, 
apenas uma cidade classificada como capital regional A, que é Aracaju – SE. Recife e 
Fortaleza, cada uma delas, possuem três cidades nessa categoria em suas respectivas 
áreas de influência. Na área de influência de Recife, estão as capitais Natal-RN, João 
Pessoa–PB e Maceió-AL. Na área de influência de Fortaleza estão as capitais regionais 
A: Natal-RN, São Luís – MA e Teresina-PI. Entre as Capitais Regionais B, identificou-
se que na área de influência de Fortaleza não há cidades que se enquadrem nesse tipo 
de classificação. Na área de influência de Recife aparece como capital regional B, a 
cidade de Campina Grande-PB. Salvador é a metrópole que possui mais conexões 
deste tipo de classificação, existindo relação com quatro diferentes cidades. As 
metrópoles Fortaleza e Recife possuem o mesmo número de relações entre cidades no 
tocante as Capitais Regionais C, ambas apresentam elo com cinco cidades. Em comum 
entre elas, pode-se encontrar a cidade de Mossoró-RN. Salvador possui em sua área 
de influência três cidades nessa classificação, entre elas, são comuns com a metrópole 
Recife, as cidades de Petrolina-PB e Juazeiro-PE. Tratando sobre os Centros 
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SubRegionais A, Fortaleza é a metrópole que possui o maior número de cidades sob 
sua área de influência nesse tipo de categoria; são quinze, entre elas, as cidades de 
Caicó-RN e Pau dos Ferros-RN. Recife apresenta relação com oito cidades nessa 
classificação, entre elas também as duas cidades citadas. Salvador apresenta o menor 
raio de influência nessa classificação, sendo apenas seis cidades. Na categoria Centros 
SubRegionais B, Recife e Salvador mostram-se com a mesma quantidade de cidades 
sob sua área de influência assim classificadas, são dez centros urbanos e e sob a 
influência de ambos está a cidade de Senhor do Bonfim-BA. As cidades potiguares de 
Currais Novos e Açú estão na área de influência de Recife. Nessa categoria, Fortaleza 
possui nove cidades sob sua influência e, dentre esses, estão Açú e Currais Novos. 
Sobre os Centros de Zona A, Recife é a metrópole que possui maior influência (21 
cidades); seguidos por Fortaleza (20) e Salvador (18). Quanto a categoria Centros de 
Zona B, esta aparece com o maior número de cidades classificadas; dela fazem parte 
129 cidades. Fortaleza é a metrópole que apresenta maior área de influência, 
estabelecendo elos sobre 69 cidade. Em seguida aparece Recife com 33 cidades assim 
classificadas, sob sua área de influência, e Salvador com 27 cidades. Por fim, o mais 
baixo nível de classificação das cidades são os centros locais. Nessa categoria, 
Fortaleza também apresenta maior número de relações com centros locais (36); 
Salvador (26) e Recife (25). 
 

Conclusão 

 
Partindo do objetivo proposto e dos resultados que foram obtidos, pode-se concluir que 
o Nordeste é uma região predominantemente urbana, sendo o principal local de 
domicílios, as pequenas e grandes cidades. Entre 1940 e 1980, a região concentrava 
sua população em áreas rurais. A partir do Censo de 1991, a região passou a ser 
predominantemente urbana. O Censo de 2010 revelou que o estado do Pernambuco é 
considerado o mais urbanizado e a Bahia é o mais populoso. No que se refere ao padrão 
de classificação das cidades, segundo o REGIC, identificou-se que os três principais 
centros urbanos, Fortaleza, Recife e Salvador, além se serem capitais, são 
consideradas metrópoles regionais devido a escala espacial de suas respectivas áreas 
de influência em nível regional. 
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TÍTULO: A preferência pelo sujeito na resolução da ambiguidade pronominal em verbos 

de transferência de posse no Português Brasileiro 

Resumo 

Nosso trabalho tem como objetivo investigar, de forma experimental, a resolução do 
pronome ambíguo, ou seja, que tipo de informações os falantes nativos do PB utilizam 
quando postos diante de uma sentença com esse pronome. Em nossa pesquisa, 
tomamos como base o trabalho de Godoy e Mafra (2018), que encontrou evidências de 
que a resolução do pronome depende apenas do nível da estrutura do evento. Em 
sentenças com verbos de transferência de posse no perfectivo, Godoy e Mafra (2018) 
encontraram uma preferência pela resolução do pronome ambíguo como co-referente 
ao alvo. Os autores ainda argumentam que seus resultados indicam que, em português, 
não há uso de pistas gramaticais (preferência pelo sujeito), para a resolução do 
pronome, diferentemente do que ocorre em inglês (Rohde 2006). Entretanto, Godoy e 
Mafra (2018) acabaram por realizar em sua pesquisa uma sobreposição entre papel 
temático (fonte- alvo) e posição gramatical (sujeito-objeto). Como consequência, não foi 
possível distinguir se no PB há preferência pelo sujeito da mesma maneira que ocorreu 
no inglês. Diante disso, no nosso trabalho, realizamos essa distinção. Em nossos 
resultados, o que determinou a resolução do pronome foi, mais uma vez, o papel 
temático do referente: o alvo. Portanto, não encontramos evidência de preferência pelo 
sujeito na resolução do pronome ambíguo em verbos de transferência de posse no PB, 
corroborando com os resultados evidenciados por Godoy e Mafra (2018). 
 
Palavras-chave: Psicolinguística. Ambiguidade pronominal. Português-brasileiro 

TITLE: The subject preference in resolution of pronominal ambiguity in tranfer verbs in 

brazilian portuguese 

Abstract 

Our paper aims to investigate, experimentally, the resolution of the ambiguous pronoun, 
that is, what kind of information native speakers of BP use when faced with a sentence 
with this pronoun. In our research, we based on the experiment of Godoy and Mafra 
(2018), who found evidence that pronoun resolution depends only on the level of the 
event structure. In sentences with transfer verbs in the perfective, Godoy and Mafra 
(2018) found a preference for ambiguous pronoun resolution as co-referring to the goal. 
The authors further argue that their results indicate that, in Portuguese, there is no use 
of grammatical cues (preference for the subject) for pronoun resolution, unlike in English 
(Rohde 2006). However, Godoy and Mafra (2018) ended up performing in their research 
an overlap between thematic role (goal - source) and grammatical position (subject-
object). As a consequence, it was not possible to distinguish whether in BP there is 
preference for the subject in the same way as in English. Given this, in our paper, we 
make this distinction. In our results, what determined the resolution of the pronoun was, 
once again, the thematic role of the referent: the goal. Therefore, we did not find evidence 
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of preference for the subject in the resolution of the ambiguous pronoun in transfer verbs 
in BP, corroborating the results evidenced by Godoy and Mafra (2018). 
 
Keywords: Psycholinguistic. Pronominal ambiguity. Brazilian portuguese 

Introdução 

Um dos campos de pesquisa da psicolinguística é o processamento de linguagem. Um 
fator mais específico de análise do processamento linguístico é a resolução de 
pronomes ambíguos. Tomemos o exemplo (1): (1) Luiz entregou a apostila para Pedro. 
Ele... Observa-se que o pronome que inicia a segunda sentença é um estímulo para 
gerar uma ambiguidade. Cabe ao falante tomar uma decisão de qual a melhor maneira 
de resolvê-la, e o nosso objetivo é descobrir qual e o porquê. Tal ambiguidade se dá 
num contexto muito específico, que é a transferência de posse. Entregou é um verbo de 
TP porque possibilita que a posse (apostila), saia do domínio de uma pessoa (fonte - 
Luiz) para outra pessoa (alvo- Pedro). Rhode, Kehler e Elman (2006), sugeriram dois 
caminhos que os falantes poderiam se utilizar nessa resolução: pistas gramaticais, ou 
seja, a interpretação do pronome ambíguo seria baseada em um nível superficial de 
sugestões linguísticas (preferência pelo sujeito, paralelismo sintático etc); e saliência 
pela representação discursiva no que diz respeito à influência da estrutura do evento 
(semântica e pragmática). Os autores descobriram que, na língua inglesa, os dois 
caminhos eram utilizados pelos falantes. Neste experimento, eles usaram dois eventos 
com estruturas diferentes: sentença no perfectivo, ou seja, uma ação que se deu no 
passado e foi concluída no passado, como em (2); e no imperfectivo - uma ação que se 
deu no passado e não foi finalizada, como em (3). (2) João entregou a caneta para 
Paulo. Ele... (perfectivo). (3) João estava entregando a caneta para Paulo. Ele... 
(imperfectivo) Rohde et al. (2006), concluíram que os participantes tendiam a resolver a 
ambiguidade com base em qual dos agentes do evento detinha o domínio da posse. 
Logo, no perfectivo, quem possuía o objeto (caneta) era o alvo da transferência (Paulo). 
Já no imperfectivo, quem possuía o objeto era a fonte da transferência (João). Além de 
encontrarem essas evidências (representação discursiva), os pesquisadores também 
encontraram saliência por pistas gramaticais (preferência pelo sujeito). Tal conclusão se 
deu porque, no imperfectivo, a saliência de interpretação por fonte era cerca de 70 % 
contra 18% de alvo. Já no perfectivo, a diferença foi estatisticamente nula, o que 
significa que a preferência por alvo estava numa disputa de posição com a preferência 
pelo sujeito. A saliência de ambas levou os pesquisadores a crer que os falantes se 
utilizavam dos dois para resolver a ambiguidade (no caso do perfectivo). Godoy e Mafra 
(2018) assumiram o modelo de Rohde et al. para fazer um estudo experimental no PB. 
Eles também se valeram de sentenças com verbos de TP no perfectivo e no 
imperfectivo. No perfectivo, haveria preferência por leitura de alvo para a resolução do 
pronome ambíguo. Já no imperfectivo, haveria maior preferência por fonte. Nesse 
experimento, a representação discursiva se deu da mesma maneira que no inglês, mas 
a posição gramatical dos referentes não pareceu ter influência. Ocorre que, no 
imperfectivo, a preferência por fonte foi cerca de 60% contra 40% de alvo. Já no 
perfectivo a saliência de fonte foi de cerca de 35%, e no alvo de quase 70%. Os 
pesquisadores notaram que, diferente do inglês, não houve nenhum fator de disputa de 
preferência no perfectivo, levando a crer que não há no PB uma preferência pelo sujeito 
neste contexto. Logo, os dados demonstram que a escolha do falante se baseia apenas 
na estrutura do evento. A questão é que não é possível comprovar que tal diferença se 
deu pela ausência de preferência pelo sujeito, pois Godoy e Mafra (2018) não fizeram 
distinção entre papel temático (alvo e fonte) e posição gramatical (sujeito e objeto). As 
sentenças que os pesquisadores utilizaram no perfectivo tinham sempre o sujeito da 
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oração ocupando o papel temático de fonte, como em (4). (4) Letícia enviou um e-mail 
para Clara. Ela... (sentença fonte-alvo). 
 
Metodologia 

 
Nosso trabalho tem por objetivo dar continuidade ao experimento de complementação 
de sentenças produzido por Godoy e Mafra (2018). A ideia é preencher a lacuna da 
distinção entre papel temático e posição gramatical, adicionando novas sentenças e 
colocando sujeito e alvo num mesmo substantivo. Tomemos como exemplo (5): (5) 
Rodrigo serviu a torta para Caio. Ele... Nesse exemplo, retirado de Godoy e Mafra 
(2018), temos uma transferência de posse do tipo fonte-alvo, ou seja, o primeiro 
referente é aquele que tem a posse do objeto (Fonte - Rodrigo) e o segundo é o que irá 
tomar posse (alvo- Caio). Nesse exemplo, a fonte ocupa a posição gramatical de sujeito 
e o alvo ocupa a posição gramatical de objeto. Quando os pesquisadores solicitaram 
que os participantes completassem as sentenças, houve uma saliência por alvo (Caio), 
como já esperado no perfectivo. Se houvesse preferência por interpretar o pronome com 
co-referente ao sujeito, além da preferência dada na representação do evento, os 
falantes escolheriam o alvo na mesma medida em que escolheriam o sujeito (que no 
caso é a fonte), e o resultado dessa escolha seria de igual valor. Porém, os participantes 
preferiram interpretar o pronome usando pistas de representação do evento, levando a 
crer que a preferência pelo sujeito não existe. Tomemos como exemplo (6): (6) Milton 
adotou a cachorrinha de Augusto. Ele... Nesse exemplo, temos uma transferência de 
posse do tipo alvo-fonte. Nele, o primeiro referente (Milton) é o alvo, enquanto o segundo 
referente (Augusto) é a fonte. Ao contrário do experimento anterior, o alvo ocupa a 
posição gramatical de sujeito, já a fonte, de objeto. Nesse caso, como estamos lidando 
com o perfectivo, temos a expectativa de que haja uma preferência de resolução por 
alvo como no experimento de Godoy e Mafra. O diferencial é: se não há preferência 
pelo sujeito, a saliência do alvo (Milton) em (6) será igual ou semelhante a saliência do 
alvo (Caio) em (5), tendo em vista que a estrutura do evento será o fator determinante. 
Caso exista preferência pelo sujeito, a saliência de alvo em (6) será maior que em (5). 
Isso se dá porque em (6) o alvo e o sujeito estão num mesmo substantivo, o que implica 
que há duas preferências atuando numa mesma direção. Juntas, essas duas 
preferências tendem a produzir um resultado maior que uma preferência que esteja 
atuando sozinha, como em (5). Se nas sentenças fonte-alvo nós temos uma saliência 
por alvo, as sentenças alvo- fonte nós temos duas saliências: alvo e sujeito. Portanto, 
no nosso trabalho iremos mostrar um quadro comparativo entre sentenças dos dois tipos 
citados – (5) e (6). Caso não existam indícios de preferência pelo sujeito na resolução 
da ambiguidade pronominal em contexto de transferência de posse, nossos resultados 
irão corroborar com as suspeitas de Godoy e Mafra (2018). Dessa maneira, 
demonstraremos diferença entre o PB e o inglês no que diz respeito ao uso de pistas 
gramaticas. Caso essa preferência exista, nossos dados vão se igualar ao experimento 
de Rohde et al., demostrando que essas duas línguas, apesar de possuírem estruturas 
diferentes, têm aspectos em comum. O aspecto principal do nosso método é fazer a 
diferenciação entre papel temático e posição gramatical, como já foi exposto. Desta 
maneira, a construção das sentenças experimentais segue algumas regras, como os 
dois exemplos abaixo: (7) Bianca comprou um livro de Mayara. Ela... (8) Pedro chutou 
a bola para André. Ele... Nessas sentenças, temos sujeito e objeto do mesmo gênero, 
gerando a ambiguidade quando estes precisarem ser referenciados na segunda 
sentença. Depois temos um verbo de transferência de posse, que é do tipo alvo-fonte 
em (7) e do tipo fonte-alvo em (8). A posse (livro e bola, respectivamente) é o objeto, 
concreto ou abstrato, a ser transferido. Esse objeto tem o gênero oposto ao do sujeito e 
do objeto, caso contrário, teríamos uma tripla ambiguidade. Isso se dá porque no PB o 
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pronome pleno ele/ela pode fazer referência tanto a pessoas quanto a coisas. Por fim, 
temos o pronome pleno (estímulo) iniciando a sentença seguinte. O experimento contou 
com um total de 16 sentenças experimentais, sendo oito do tipo fonte-alvo (cf. 7) e oito 
do tipo alvo-fonte (cf. 8). Além disso, acrescentamos também 25 sentenças distratoras, 
com o objetivo de que o participante não estabelecesse um padrão entre as sentenças. 
Caso isso acontecesse, o processamento não se daria mais de forma inconsciente. As 
sentenças distratoras também eram de complementação, contudo não possuíam 
relação com a transferência de posse ou com a ambiguidade pronominal, como em (9): 
(9) Isabela respondeu a Cíntia com ironia. Por causa disso… O experimento se deu de 
maneira off-line, ou seja, foi medido depois que o processamento ocorreu. As coletas 
se deram a partir de formulários no Google forms, onde era solicitado que falantes 
nativos do PB completassem as sentenças dadas. Foram um total de 32 participantes 
com idades entre 18 e 30 anos (e média de 21,5 anos), os quais possuíam ensino 
superior completo ou cursando. As respostas dadas foram analisadas e divididas em 
três categorias. A primeira se referia às sentenças que os falantes interpretavam o 
pronome como co-referente ao alvo (10), a segunda como fazendo referência à fonte 
(11) e a terceira se referia às sentenças que permaneciam ambíguas mesmo depois de 
completadas (12). (10) Milton adotou a cachorrinha de Augusto. Ele... Sempre quis ter 
uma cachorrinha. (Alvo) (11) Elias tomou a régua de Renan. Ele... Protestou mas 
esperou para ver o que elias faria. (Fonte) (12) Rute tirou o chapéu de Sabrina. Ela... 
saiu correndo atraz dela. (Ambígua) OBS: As frases foram analisadas por dois juízes, e 
um terceiro decidiu os caos em que não houve acordo. 
 
Resultados e Discussões 

 
Ao realizarmos o levantamento de dados e a análise estatística, dividimos as duas 
categorias a fim de fazer a comparação. Nas orações em que o sujeito ocupava o papel 
temático de fonte, obtivemos um índice de resolução por alvo de 75% contra 25% de 
fonte (dado já esperado no perfectivo). Já nas orações em que o sujeito ocupava o papel 
temático de alvo (sentenças acrescentadas), a resolução da ambiguidade foi de 67% 
para alvo contra 33% para fonte. Observa-se uma preferência latente por alvo em ambos 
casos, a qual é estatisticamente equivalente. Diante disso, podemos observar que, se 
as frequências de referenciação foram iguais, é porque a posição gramatical que o alvo 
ocupa não resultou em diferenças visíveis na escolha dos falantes. Caso houvesse 
preferência pelo sujeito, a interpretação de alvo na posição de sujeito teria gerado uma 
frequência maior que a interpretação de alvo na posição de objeto, tendo em vista que 
teríamos duas preferências atuando em um único referente (ao invés de apenas uma). 
Como a diferença foi nula, podemos concluir que o sujeito não atuou de maneira incisiva 
na escolha dos falantes ao resolucionarem a ambiguidade pronominal. Portanto, não há 
indícios de preferência pelo sujeito na resolução da ambiguidade pronominal em verbos 
de transferência de posse no PB. O que determinou a escolha dos participantes foi, mais 
uma vez, o papel temático do referente: o alvo. 
 
Conclusão 

 
Levando em consideração a falta de evidências de preferência pelo sujeito na resolução 
da ambiguidade pronominal em verbos de transferência de posse, pudemos averiguar 
que nossos dados vão ao encontro das suspeitas de Godoy e Mafra (2018). Com isso, 
encontramos uma diferenciação na resolução da ambiguidade pronominal entre o PB e 
a língua inglesa, no que se refere ao uso de pistas gramaticais para nortear a escolha 
dos falantes. É importante ressalvar que tal descoberta foi feita num contexto muito 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 525 

 

específico, apesar de termos acrescentado em nossas sentenças a presença dos 
verbos de transferência de posse alvo-fonte. É preciso considerar ainda que nossas 
sentenças estavam todas na ordem canônica da linguagem (sujeito-verbo-objeto); que 
nosso experimento mediu o processamento off-line (e não online); e que o nosso 
estímulo se restringiu ao uso do pronome pleno (ele/ela), que além de tudo se 
apresentou na terceira pessoa. Talvez esse panorama possa ser alterado em pesquisas 
futuras que levem em consideração outros contextos que não os citados. 
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Anexos 

 

 

Figura1: Effects of verbal aspects on pronoum interpretation. Fonte: Rohde (2006) 
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Figura 2: Interpretação pronominal. Fonte: (Godoy e Mafra 2018) 
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Figura 3: Interpretação do pronome por papel temático. Fonte: Da autora (2019) 
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TÍTULO: Avaliação do estresse e das estratégias de enfrentamento de crianças com 

câncer em Natal/RN 

Resumo 

A Leucemia Linfoide aguda é um dos tipos de leucemia mais agressivos e comuns na 
infância. A partir do seu diagnóstico e tratamento, sabe-se que a rotina hospitalar, as 
mudanças na vida social e na dinâmica familiar, bem como as alterações na 
autoimagem e autonomia são algumas das mudanças enfrentadas pelo infante nessa 
condição. O manejo delas requer do paciente novas estratégias de enfrentamento, ou 
seja, estratégias que visem minimizar o estresse e regular os aspectos emocionais, 
frente à necessidade de adaptação a algumas demandas. No entanto, o estresse ainda 
é um aspecto muito presente no contexto da oncologia pediátrica, podendo gerar 
prejuízos no desenvolvimento e na saúde da criança. Nesse sentido, objetivou-se 
descrever o estresse e as estratégias de enfrentamento de uma criança com câncer. 
Trata-se de um estudo de caso e foram utilizados um questionário sociodemográfico, a 
Escala de Stress Infantil e o Kidcope. Os resultados são coerentes com a literatura 
nacional, uma vez que foi percebida uma reconfiguração na dinâmica familiar. Além 
disso, foram mencionadas mudanças na rotina da criança, frente às quais a participante 
utiliza estratégias de enfrentamento como a distração, a reestruturação cognitiva e 
regulação emocional. O nível de estresse foi avaliado como dentro do esperado. 
Sugere-se a realização de estudos que utilizem recursos lúdicos para acessar a 
expressão da criança, bem como estudos comparativos e correlacionais. 
 
Palavras-chave: Psico-oncologia. Câncer infantil. Stress. Estratégias de enfrentamento 

TITLE: Stress assessment and coping strategies of children with cancer in Natal/RN 

Abstract 

Acute lymphoid leukemia is one of the most aggressive and common types of leukemia 
in childhood. From its diagnosis and treatment, it is known that the hospital routine, 
changes in social life and family dynamics, as well as changes in self-image and 
autonomy are some of the changes faced by the infant in this condition. Their 
management requires new coping strategies from the patient, that is, strategies that aim 
to minimize stress and regulate emotional aspects, given the need to adapt to some 
demands. However, stress is still a very present aspect in the context of pediatric 
oncology, which can cause damage to the child's development and health. In this sense, 
the objective was to describe the stress and coping strategies of a child with cancer. This 
is a case study and we used a sociodemographic questionnaire, the Child Stress Scale 
and Kidcope. The results are consistent with the national literature, since a 
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reconfiguration in the family dynamics was perceived. In addition, changes in the child's 
routine were mentioned, in which the participant uses coping strategies such as 
distraction, cognitive restructuring and emotional regulation. The stress level was rated 
as expected. It is suggested to conduct studies that use playful resources to access the 
child's expression, as well as comparative and correlational studies. 
 
Keywords: Psycho-oncology. Childhood cancer. Stress. Coping strategies 

Introdução 

O câncer é um um conjunto de doenças, as quais têm em comum o crescimento 
desordenado de células, podendo formar tumores e invadir tecidos e órgãos (INCA, 
2017). Dentre as principais neoplasias na infância e adolescência, a Leucemia Linfoide 
Aguda (LLA) apresenta maior prevalência (26%), seguida dos tumores epiteliais (14%), 
linfomas (14%) e tumores do sistema nervoso central (13%) (INCA, 2017a). 

A LLA é caracterizada pela presença excessiva de linfócitos na medula óssea e corrente 
sanguínea. É um dos tipos de leucemia mais agressivos, com curto período de latência 
e crescimento rápido. No entanto, podem apresentar melhor resposta ao tratamento e 
são consideradas de bom prognóstico (INCA, 2015). Quanto às possibilidades de 
tratamento, estão a quimioterapia, radioterapia e o transplante de medula óssea. 

Diante de tal condição de adoecimento, o câncer se apresenta enquanto um evento não-
normativo (situacional) do desenvolvimento, ou seja, uma situação de crise não 
esperada que pode ser não apenas uma oportunidade de crescimento, quanto de 
adoecimento mental. Constata-se, a partir disso, que a criança com câncer vivencia 
mudanças físicas, psicológicas e sociais, além de ser submetida a uma rotina hospitalar 
e de cuidados, de privação de sua liberdade e autonomia, e de reconfiguração na 
dinâmica familiar (Aquino, Conti, & Pedrosa, 2014; Lanza & Valle, 2014; Kohlsdorf & 
Costa, 2012). 

Fica claro que as mudanças geradas pelo diagnóstico e tratamento do câncer são 
potenciais fatores estressores da vida do paciente e de sua família. O estresse é definido 
como uma resposta geral e inespecífica do organismo a um agente estressor que requer 
adaptação e que geralmente causa irritação, medo e confusão (Selye, 1973; Lipp, 
Arantes, Buriti, & Witzig, 2002; Tanganelli & Lipp, 1998). E, quando há exposição 
prolongada ou excessiva ao estresse, este pode vir a gerar quadros psicopatológicos 
prejudiciais ao desenvolvimento infantil e à saúde da criança (Tanganelli & Lipp, 1998). 

Nesse sentido, o manejo dessas mudanças e adversidades requer do paciente e de sua 
família novas estratégias de enfrentamento. Estas envolvem estratégias cognitivas e 
comportamentais que minimizem o estresse e na regulação emocional, frente à 
necessidade de adaptação a demandas internas ou externas (Folkman, Lazarus, Gruen, 
& DeLonguis, 1986; Motta et al., 2015). 

Não é possível considerar uma estratégia melhor ou pior do que a outra, uma vez que 
cada uma precisa ser avaliada como adaptativa ou desadaptativa a depender do 
contexto em que se situa (Cerqueira, 2000). Lazarus e Folkman (1984), por exemplo, 
refletem sobre a efetividade do enfrentamento e colocam que o coping é efetivo quando 
contribui para a tolerância, minimização, aceitação ou para que se ignore aquilo que não 
pode ser controlado. 
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Diante disso, o objetivo geral do estudo foi descrever o estresse e as estratégias de 
enfrentamento de uma criança com câncer. Como objetivos específicos, tem-se: 
descrever as características sociodemográficas e de saúde do paciente; identificar as 
estratégias de enfrentamento de crianças com câncer e investigar o estresse em 

pacientes oncológicos. 

O estudo fez parte de uma pesquisa de doutorado e possibilitou a experiência no 
contexto oncológico e na pesquisa científica. 

 

Metodologia 

 

Esta pesquisa é um estudo de caso e contou com a participação de uma criança, com 
7 anos de idade, em acompanhamento no Centro de Onco-Hematologia Infantil (COHI), 
do Hospital Infantil Varela Santiago (HIVS), localizado em Natal, no Rio Grande do 
Norte. Por estudo de caso, entende-se como um estudo mais detalhado sobre um ou 
poucos sujeitos, visando conhecê-lo mais ampla e detalhadamente (Gil, 2009). 

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: pacientes de sete a 12 anos, em 
tratamento quimioterápico, com diagnóstico de LLA, há – no máximo – seis meses. 
Estes deveriam ter aceitado participar do estudo, assinando o Termo de Assentimento 
Livre e Esclarecido (TALE). Como critérios de exclusão, têm-se infantes com déficit 
sensoriais, surdez ou cegueira. Além de crianças com comorbidades clínicas ao 
diagnóstico de leucemia. 

Inicialmente, foram realizadas duas entrevistas com a responsável pela criança. Na 
primeira, foi utilizado um roteiro semiestruturado, para conhecer a história de vida e da 
doença da criança e as relações familiares. Na segunda, foi utilizado um Questionário 
Sociodemográfico e de Saúde, baseado no questionário utilizado por Araújo (2012). 

Na sequência, foram feitos dois encontros com o paciente, a fim de obter informações 
sobre as estratégias de enfrentamento e a sintomatologia de estresse. Para isso, foram 
realizados o Kidcope, uma escala infantil de autorrelato criada por Spirito et al. (1988) e 
adaptada para o português (Brasil) por Pereira et al. (2016), que visa investigar as 
estratégias de enfrentamento; e a Escala de Stress Infantil (ESI), elaborada por Lipp e 

Lucarelli (1998). 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), cumprindo-se, portanto, a Resolução 466/12 
do Conselho Nacional de Saúde (CNS/Brasil), com parecer n° 2.574.955. O responsável 
pela criança assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no qual 
estão presentes as informações sobre a pesquisa, identificação dos pesquisadores, 
riscos, benefícios e a confidencialidade, além de um Termo de Autorização para 
Gravação de Voz. À criança coube, após compreender os objetivos da pesquisa e os 
seus procedimentos, confidencialidade, riscos e benefícios, assinar o Termo de 
Assentimento, assentindo com a participação, bem como o Termo de Autorização para 
Gravação de Voz (previamente assinado pelo responsável). 
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A coleta de dados aconteceu durante o segundo semestre do ano de 2018, após a 
pesquisa ter sido aprovada pelo Comitê de Ética e terem sido assinados os Termos 
supracitados. 

 

Resultados e Discussões 

 

O sujeito desta pesquisa é uma menina, com 7 anos de idade e 2º ano incompleto. Ela 
nasceu em Natal e residia, até o momento do diagnóstico oncológico, em um município 
do Litoral Sul, na Mesorregião do Leste Potiguar. A menina foi diagnosticada com 
linfoma leucemizado (Leucemia Linfoide Aguda) de células B em maio de 2018 e deu 
início à quimioterapia no dia seguinte ao diagnóstico, fazendo uso da medicação 
semanalmente. 

Trata-se de uma criança que nasceu prematuramente de uma gravidez planejada. A 
genitora teve eclampsia e, após o nascimento, ficou internada na Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal. A menina teve um desenvolvimento dentro do que é estabelecido 
como esperado. Ao longo dos anos, apresentou dificuldades de se alimentar, recusando 
vários tipos de comida. 

Próximo aos três anos de idade, os pais se separaram, em função de desentendimentos, 
mas a menina mantém contato com seu pai. Após o processo de separação, aconteceu 
o nascimento de uma meia-irmã (materna), a qual tinha - na época da pesquisa - quatro 
anos e com quem a paciente mantém um bom relacionamento, apesar das brigas por 
ciúme. 

Hoje, a família é formada pela mãe, o padrasto, a paciente e a irmã. São evangélicos e 
costumam ir à igreja. Residem em Natal, em razão do diagnóstico e tratamento 
oncológico. A mudança de moradia em função do adoecimento é algo representado na 
literatura, uma vez que o tratamento exige uma presença mais frequente no hospital, o 

que gera, de certo modo, o distanciamento da residência e da rede social de referência. 

Quanto ao histórico da doença, apresentou febre e dor nos ossos, que estavam sendo 
tratadas como febre reumática há um ano. Passou por alguns serviços de saúde, até 
chegar a um hospital municipal de Natal e ser encaminhada para o HIVS, onde foi feito 

o diagnóstico e iniciado o tratamento. 

Chegando no HIVS, além do quadro de dor nos ossos e febre, a menina apresentava 
odinofagia - dor durante a deglutição -, o que dificultou a alimentação e hidratação e, 
consequentemente, gerou perda de peso. O tratamento foi iniciado e os sintomas foram 

melhorando ao longo dos 2 meses de internação. 

Quanto às alterações físicas percebidas pela mãe, a filha apresenta cansaço e coração 
acelerado. Além disso, considera que a criança esteja mais esperta - no que diz respeito 
ao entendimento das questões -, mas percebe a filha mais abatida, impaciente, chata, 

brava e agressiva. 

Na perspectiva da paciente, as mudanças que ocorreram na vida dela envolvem os 
sintomas anteriores ao diagnóstico e a morte de um familiar com câncer. Relata o 
momento em que chegou no hospital como marcado pela dor, choro e tristeza, mas que 
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o diagnóstico permitiu vislumbrar a cura - relatando melhora dos sintomas após o 
diagnóstico. 

Segundo relato da mãe, as principais alterações na organização familiar se referem à 
adaptação ao atual contexto de vida, no que diz respeito à mudança de cidade, rotina e 
organização do tempo. Quanto às relações familiares, a genitora falou que a filha com 
câncer requer mais dedicação e cuidado, sendo difícil a dedicação ao marido e a outra 
filha. A partir de tais mudanças, é possível refletir que uma doença como o câncer tem 
repercussões na família como um todo, de modo que cada um dos membros sofre 
alterações na sua vida, seja de forma sutil ou mais significativa (Nóbrega et al., 2010). 
Tais repercussões atingem, inclusive, os irmãos do paciente. Valle e Ramalho (2008) 
colocam que existe a possibilidade desses outros filhos sentirem ter sidos “deixados de 
lado” em função do tratamento do irmão, podendo manifestar revolta em relação à 

proteção e atenção dedicada à criança doente. 

Apesar disso, a mãe percebe boas mudanças na família, como o fato de ter mais 
paciência com a família e o tempo de brincar com ela. Foi percebido um movimento de 
união na família. Na literatura nacional, não há convergência entre as pesquisas sobre 
a relação conjugal. Rech, Silva e Lopes (2013) colocaram a crise instalada pelo câncer 
como fator de incremento na coesão do casal, já Quintana et al. (2011) propõem que as 
alterações na dinâmica familiar decorrentes do diagnóstico da doença podem funcionar 
não só como fator de união, como também fator potencializador de conflitos. 

Segundo a percepção da criança, as mudanças em decorrência do adoecimento e 
tratamento se mostram, sobretudo, nas restrições quanto ao contato com outras 
pessoas, na arrumação do quarto, na presença das dores ósseas e mudanças nas 
brincadeiras. Tais mudanças no contato social são evidenciadas por Lanza e Valle 
(2014), ao verificarem a privação do convívio social e o não envolvimento em certos 
tipos de brincadeira, de modo que se torna de extrema importância atentar para as 
relações interpessoais da criança durante o adoecimento e tratamento, bem como aos 
seus modos de expressão, para que estes sejam facilitados e cuidados. 

Em se tratando das estratégias de enfrentamento, avalia-se que a criança apresenta 
estratégias adaptativas ao contexto. As mais utilizadas foram a distração (tentar 
esquecer, jogar ou assistir televisão), a reestruturação cognitiva (tentar ver o lado bom 
das coisas) e a regulação emocional (tentar se acalmar) para lidar com a punção 
venosa, que é, segundo a paciente, a situação mais estressora. Verifica-se, dessa 
forma, a utilização de duas estratégias que são de coping ativo, consideradas pela 
literatura como positivas; e outra de coping evitativo (a distração), ressaltada por 
estudos científicos enquanto estratégia eficaz para o manejo da dor tanto em crianças 
quanto em adolescentes (Motta & Enumo, 2004; Rocha et al., 2015; Ulisses, Santos, 
Araújo, Oliveira, & Camargo, 2017). 

Hostert et al (2015) verificaram diferenças entre faixas etárias na utilização das 
estratégias. Segundo eles, crianças com idade entre 5 e 7 anos têm como principais 
estratégias a distração, a busca de suporte e a ruminação, diferentemente das mais 
crianças entre 8 e 12 anos, as quais buscam suporte, solução de problemas e regulação 
emocional. 

Com relação a avaliação dos sintomas de estresse por meio do uso da ESI, verificou-
se um escore total de 26 pontos, sendo destes, 12 pontos obtidos no fator “reações 
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físicas”, o que sugere que a criança se encontra na fase de alerta, com nível de estresse 
dentro do esperado. A fase de alerta é a primeira fase do estresse, considerada uma 
fase a aguda, bem como uma etapa transitória, na qual há a reação do organismo a 
uma situação estressora, que se apresenta enquanto um desafio para a criança (Lipp & 

Lucarelli, 2017). 

 
Conclusão 

 

Os resultados do estudo revelaram informações coerentes com a literatura nacional 
sobre oncologia pediátrica. O distanciamento da criança e da família do seu município 
de origem e de sua rede de apoio é algo evidenciado nos estudos, de modo que se torna 
de extrema importância a articulação com novas redes de apoio e assistência a esses 
sujeitos. 

É interessante pensar também na própria reorganização da família a partir do câncer. 
Apesar das dificuldades encontradas, da focalização dos cuidados em uma das filhas e 
distanciamento do marido e da outra criança, ainda assim o adoecimento foi 
considerado um momento de crescimento e de união dos familiares. Estes se sentem 
mais unidos, o que representa um movimento centrípeto da família, quando esta se volta 
para si, fortalecendo seus vínculos afetivos e de cooperação. 

Além disso, as mudanças na rotina percebidas pela criança - as brincadeiras possíveis, 
a interação com as pessoas e a presença de dores - refletem ainda as limitações e 
dificuldades vividas no adoecimento. E, diante delas, a criança se utiliza de estratégias 
de distração, reestruturação cognitiva e da regulação emocional como formas de 
enfrentar a sua condição de vida, o que, segundo a avaliação de estresse, tem sido 
muito positivo, já que os níveis de estresse estão conforme esperado nessa fase da 
doença. 

Faz-se necessário considerar as limitações do estudo. Houve dificuldades na coleta dos 
dados para esta pesquisa, nos moldes como ela havia sido planejada. Foram 
identificadas limitações a partir da a) recusa das crianças e pais em participarem da 
pesquisa; b) os critérios de inclusão e exclusão tornaram o público muito restrito; c) e 
algumas crianças que atendiam aos critérios de inclusão vieram a óbito. Em razão disso, 
o delineamento metodológico da pesquisa foi modificado, passando a ser um estudo de 
caso, assim como o objetivo geral sofreu alterações, em função de não ser possível 
realizar correlações, por envolver uma única participante. 

No entanto, a partir da realização deste estudo de caso, foi possível aprofundar algumas 
questões sobre a doença, a criança e seus familiares, estabelecendo um contato mais 
próximo com os sujeitos e suas histórias. O estudo de caso possibilita não apenas o 
aprofundamento das questões, como a compreensão mais ampliada sobre as narrativas 

dos sujeitos. 

Dessa forma, sugere-se a realização de novos estudos que possam realizar descrições, 
comparações e correlações. Ademais, sugere-se também pesquisas que utilizem 
recursos metodológicos mais acessíveis e atraentes para o público infantil, como, por 
exemplo, a literatura infantojuvenil, possibilitando outras vias de expressão para a 
criança. 
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TÍTULO: TESSITURAS ESTILÍSTICAS DA POESIA MODERNISTA POTIGUAR: UM 

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A POÉTICA DE JORGE FERNANDES E A DE 

PALMYRA WANDERLEY 

Resumo 

Ancorados na concepção sociodiscursiva de Fiorin (2008) acerca da categoria de estilo, 
objetivamos, neste trabalho, estabelecer comparações entre as poéticas de Jorge 
Fernandes e de Palmyra Wanderley, no que diz respeito à apropriação dos traços 
estilísticos do movimento modernista, de modo a compreender como esses aspectos os 
singularizam. Para isso, utilizamos, como corpus, as obras Livro de Poemas de Jorge 
Fernandes (1927) e Roseira Brava (1929), das quais selecionamos os excertos mais 
representativos, de um modo geral, uma vez que estes nos permitem depreender como 
ocorre a apropriação dos traços modernistas e como esses aspectos contribuem na 
cristalização dos estilos dos poetas. Concluímos que Jorge Fernandes e Palmyra 
Wanderley incorporaram os traços modernistas às suas obras, cada um com suas 
especificidades. Além disso, a aproximação e o distanciamento do eu lírico diante do 
objeto focado no poema, bem como a oscilação entre viés modernista e o tradicional, 
são aspectos que sedimentam a singularidade poética do autores, haja vista que esses 
elementos se apresentam como um conjunto de traços reiterados no plano do conteúdo, 
característica responsável por determinar o estilo dos sujeitos. 
 
Palavras-chave: Estilo. Modernismo potiguar. Poética Jorge Fernandes e Palmyra 

Wanderl 

TITLE: STYLISISTICS TEXTURES OF THE POTIGUAR MODERNIST POETRY: A 

COMPARATIVE STUDY BETWEEN JORGE FERNANDES´ AND PALMYRA 

WANDERLEY’S POETICS 

Abstract 

Anchored in Fiorin's sociodiscursive conception (2008) about style category, the aim of 
this work is to establish comparisons between the poetics of Jorge Fernandes and 
Palmyra Wanderley, in order to understand the appropriation the stylistic features of the 
modernist movement, to understand how the aspects that singularizes them. For this, 
we use, as corpus, the works Livro de Poemas de Jorge Fernandes (1927) and Roseira 
Brava (1929), where we get the most representative passages, in general, since they 
allow us to understand how an appropriation occurs modernist traits and those aspects 
that contribute to the crystallization of the style of poets. We concluded that Jorge 
Fernandes and Palmyra Wanderley incorporated the modernist traits into their works, 
each with its own specifics. Moreover, the approach and the distancing of the lyrical self 
from the object focused on the poem, as well as the oscillation between the modernist 
and traditional bias, are aspects that are aspects that sediment the poetic uniqueness of 
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the authors, considering that these elements are presented as a set of repeated trait, 
characteristic responsible for determining the style of the subjects. 
 
Keywords: Style. Potiguar modernis. Poetics Jorge Fernandes and Palmyra Wanderl 

Introdução 

Em 1922 aconteceu, na cidade de São Paulo, a Semana de Arte Moderna, evento que 
impulsionou os motores criativos da literatura brasileira e que auxiliou na renovação da 
linguagem literária, uma vez que o movimento modernista abriu caminhos para a 
experimentação do “novo” nas produções artísticas da época. A partir dessa quebra com 
a tradição, diversos poetas passaram a explorar os novos traços de uma manifestação 
artística genuinamente brasileira que logo se espalhou por todo o país. 

Ao voltarmos o nosso olhar para a região Nordeste, mais especificamente para o estado 
do Rio Grande do Norte, visualizamos diversos poetas que aderiram aos traços 
modernistas e acabaram por (re)definir as suas poéticas. Na Natal dos primeiros trinta 
anos do século século XX, por exemplo, as manifestações poéticas que eram 
produzidas batiam um quantitativo alto (SILVEIRA, 2017) e, em meio a esse cenário 
artístico, nomes relevantes como o de Jorge Fernandes de Oliveira (1887-1953) 
(doravante Jorge Fernandes) e o de Palmyra Wanderley (1894-1978) surgiram. Jorge 
Fernandes, nascido e falecido na cidade de Natal, incorporou as características 
modernistas aos seus versos de modo mais incisivo. Palmyra Wanderley, por outro lado, 
criou versos representativos de um momento de transição poética que partiu da tradição 
literária em direção ao modernismo recém-explorado. 

À vista disso, objetivamos, neste trabalho, estabelecer comparações entre as poéticas 
de Jorge Fernandes e de Palmyra Wanderley, no que concerne à apropriação de traços 
estilísticos do movimento modernista. Para isso, analisaremos os aspectos que atuam 
como elementos singularizantes de cada autor, isto é, que influenciam na cristalização 
de seus estilos. Como corpus de análise, utilizaremos as obras Livro de Poemas de 
Jorge Fernandes (1927) (doravante Livro de Poemas) e Roseira Brava (1929). Ademais, 
de modo a fundamentar teoricamente a nossa discussão, partimos dos pressupostos 
desenvolvidos por Fiorin (2008) acerca da concepção de estilo. 

Dando continuidade ao nosso trabalho, sistematizamos a concepção sociodiscursiva de 
estilo tomando como base os postulados de Fiorin (2008); traçamos um panorama do 
movimento modernista brasileiro; procedemos à análise qualitativa dos dados da 
pesquisa; e, por fim, apresentamos as considerações finais 

 

Metodologia 

 
Esta pesquisa, ancorada na esfera da Linguística Aplicada, apresenta perfil qualitativo-
interpretativista. Para sustentação teórica de nossa discussão, ancoramo-nos na 
categoria sociodiscursiva de estilo desenvolvida por Fiorin (2008). Sob essa 
perspectiva, compreendemos o estilo como um conjunto de traços que determina a 
singularidade de alguma coisa (FIORIN, 2008). Essa categoria define desde as coisas 
mais banais até as mais variadas criações artísticas como, por exemplo, obras, autores, 
épocas etc (FIORIN, 20118, p. 000). Nesse sentido, o estilo pode ser delimitado a partir 
da observação de um conjunto de traços que são reiterados no plano do conteúdo ou 
no da expressão, os quais atuam como elementos singularizantes de cada indivíduo. 
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O estilo, sendo determinado por um conjunto de traços reiterados e não por uma 
característica isolada (FIORIN, 2008, p. 97), é definido, pois, a partir de certos traços 
que ocorrem com determinada frequência. Sendo assim, o estilo é recorrência. Essa 
constatação ocorre, no que diz respeito aos indivíduos, durante o processo de interação, 

tendo em vista a correlação dos indivíduos no processo de produção dos enunciados. 

Cada indivíduo apresenta, por conseguinte, marcas que lhe são próprias e que são 
percebidas e interpretadas pelo interlocutor no processo interação. Diante disso, 
compreendemos que o estilo toma forma na produção e interpretação dos enunciados, 
pois diversos aspectos são levados em consideração, os quais vão muito além da 
seleção gramatical, da organização linguística. Isso nos leva, consequentemente, até a 
concepção de que o estilo é um fato discursivo construído de modo heterogêneo. 

Ademais, o estilo atua como um fator diferencial. É nessa perspectiva que podemos 
dizer que ele está diretamente ligado às produções artísticas produzidas pela sociedade, 
tendo em vista que a partir das características pré-constatadas de cada produção, os 
estilos são apurados e diferenciados um em relação ao outro. É dessa forma que, por 
exemplo, os estilos de época são diferenciados, tudo isso com base em um conjunto de 

especificidades que atuam na singularidade do elemento analisado. 

No limiar dessa discussão, depreendemos que, assim como o estilo atua como um 
diferencial de épocas, autores e obras, ele também diferencia os indivíduos. Sendo 
assim, utilizamos essa noção de modo a compreender de que maneira Jorge Fernandes 
e Palmyra Wanderley se apropriaram dos traços estilísticos do movimento modernista 
e os incorporam às suas obras e de que maneira esses traços agem na cristalização de 
seus respectivos estilos, aproximando-os e diferenciando-os. 

Definido e delimitado o aporte teórico, desenvolvemos a pesquisa em algumas etapas. 
Na primeira etapa, sistematizamos todos os poemas das duas obras analisadas, 
objetivando encontrar nuances entre os poemas. Na segunda etapa, analisamos e 
selecionamos os poemas mais representativos do conjunto, de acordo com os nossos 
objetivos. Na terceira etapa, analisamos, de modo verticalizado, os poemas 
selecionados do conjunto dos textos, cinco de Jorge Fernandes e cinco de Palmyra 
Wanderley, para que fosse possível imprimir mais visibilidade ao propósito central da 
pesquisa. São eles: Fogo no pasto, Briga do teju e a cobra, Casaca de couro, Meu 
poema parnasiano n. 4, Salve rainha do Potengi, Felicidade, Alecrim e Fortaleza dos 

reis magos. 

Para desenvolver a análise, procedemos ao enquadramento dos poemas dentro de 
blocos definidos pelas características que eram vistas como semelhantes. Em nossa 
análise, percebemos que os poemas mantinham-se em vertentes específicas, como a 
aproximação e o distanciamento do eu lírico em relação ao objeto focado no poema, a 
conservação dos versos tradicionais, metrificados e a opção pelo uso dos versos livres 
e brancos. Feito isso, no que se refere à análise dos dez poemas, analisamos a 
recorrência dessas especificidades de modo a constatar a implicação nos seus estilos. 
Por fim, analisamos se traços são recorrentes e se contribuírem para a cristalização do 
estilo dos poetas. 

 
Resultados e Discussões 
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Jorge Fernandes e Palmyra Wanderley são os dois representantes da poesia 
modernista potiguar que selecionamos para o desenvolvimento desta discussão. Os 
poetas, apesar de terem produzido obras ancoradas numa mesma perspectiva 
modernista, apresentam, na conjuntura de suas produções, especificidades que 
diferenciam os seus projetos. À vista disso, analisamos alguns traços que são 
perceptíveis a partir da leitura do corpus, de modo a compreender se esses aspectos, 
sendo eles reiterados no plano do conteúdo, funcionam como elementos diferenciais. 

Iniciemos a delimitação dos nossos resultados por Jorge Fernandes. Constatamos, 
inicialmente, que a poética de Jorge Fernandes é, dominantemente, focada no “outro”. 
Isso significa que o poeta descreve o seu entorno sem focar nas experiências vividas 
por um eu lírico, na maioria das vezes. Ao observamos os poemas do nosso corpus, 
constatamos que há, de fato, o distanciamento do sujeito em relação ao objeto descrito, 

e isso se repete na grande maioria dos poemas do Livro de Poemas. 

Os poemas que selecionamos para a nossa análise visibilizam essa característica 
recorrente nos textos do autor. Em Briga do tejo e a cobra (anexo 1) e em Fogo de pasto 
(anexo 2), poemas selecionados para a nossa análise, não há a explicitude de um “eu” 
manifesto. Todas as cenas que o leitor tem acesso são desenhadas em sua mente a 
partir do recurso imagético perceptível na tessitura dos versos. 

Briga do tejo e a cobra é um poema que, além desse distanciamento do sujeito em 
relação ao objeto focado, permite ao leitor vislumbrar o regionalismo intrínseco aos 
versos. Essa característica modernista, bastante comum na região Nordeste, também 
singulariza o poeta. Deparamo-nos, no mesmo poema, com a briga de dois animais e 
com uma descrição minimalista dos fatos. Apesar de envolver sangue e, por 
consequência, morte, o eu lírico não transmite subjetividade, com o intuito de criar uma 

suposta objetividade. 

Fogo no pasto segue o mesmo caminho do suposto distanciamento recorrente nos 
poemas de Jorge Fernandes. Isso ocorre devido à descrição de eventos que, 
normalmente, encontram-se na natureza quando ocorre queimadas. No poema, nada 
além da sequencialização dos fatos é trazido à tona, pois a subjetividade do poema é 
secundarizada, distanciando-se das produções neorromânticas. 

Passemos para Palmyra Wanderley. Verificamos, inicialmente, que a poética de 
Palmyra Wanderley é, diferentemente do que constatamos na de Jorge Fernandes, 
centrada no “eu” e no “outro”. Isso significa que muitos poemas de Roseira Brava se 
voltam para um eu lírico que se aproxima de forma “fervorosa” do objeto focado. A 
subjetividade não refreada é, de um modo geral, explícita, principalmente pela 
recorrência da temática do amor romântico e da exaltação da cidade de Natal. 

Um dos poemas que selecionamos para a nossa análise é o chamado Alecrim (anexo 
3). Ao analisarmos o poema, percebemos que alguns elementos resumem essa 
aproximação, uma vez os elementos sinalizam a relação de proximidade do eu lírico 
com o objeto focado. Quando a autora faz uso de expressões como, por exemplo, “é 
verde como um sonho”, o seu objetivo foi de focar na emoção do eu lírico para que, 
partindo disso, houvesse um elo de ligação entre o sujeito e o bairro do Alecrim. Além 
disso, ao comparar o cheiro e ao exaltar a sensação proporcionada pelo local, as 
palavras influenciam na criação de um juízo de valor sobre o bairro em si. 
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Outro exemplo é o poema Fortaleza dos reis magos (anexo 4). Aqui, observamos a 
utilização de algumas palavras que aproximam o sujeito do objeto focado. As escolhas 
lexicais da autora aproximam o eu lírico da cena, o que, no poema em questão, ocorre 
devido às expressões de cunho conotativo. A aproximação do eu lírico com o objeto 
focado é tão forte que este, o mar, é personificado, definido como uma espécie de 
“monstro” que “baba”, que “delira”, que magoa “os pés daquela que deseja”, isto é, da 
Fortaleza dos Reis Magos. Essas figuras de linguagem acabam que abrindo caminhos 
para que a subjetividade prevaleça. 

Ao darmos continuidade à análise das especificidades que diferenciam as poéticas de 
Jorge Fernandes e de Palmyra Wanderley, chegamos às questões tradicionais dos 
versos. Reconhecemos que há, dentre os poemas do nosso corpus, aqueles que 
rompem com as convenções e aqueles que oscilam, ora indo ao encontro da ruptura 

proporcionada pelo movimento modernista. 

Voltemos a Jorge Fernandes. Ao analisarmos os poemas do poeta sob essa 
perspectiva, notamos que Jorge Fernandes não se preocupou em se manter próximo à 
tradição literária. No poema Casaca de couro (anexo 5), por exemplo, o qual não 
apresenta rima nem métrica, visualizamos como o poeta concatenou as suas ideias de 
modo quase prosaico. Essa característica, vale ressaltar, era comum nos poemas de 
Jorge Fernandes, tendo em vista que ele, provavelmente, buscou quebrar com as 
formas endurecidas decorrentes da tradição oitocentista, característica do movimento. 

Em Meu poema parnasiano n. 4 (anexo 6), assim como no exemplo anterior, não há 
rimas nem métrica. A ausência desses elementos atuam em contraposição à tradição, 
proporcionando uma ênfase maior à ironia da produção. Essa ironia ocorre devido ao 
título do poema, pois faz referência a um movimento no qual os seus adeptos prezavam 
pelas formas endurecidas do texto, sendo que o texto de Jorge Fernandes se afasta 
dessa forma enrijecida. 

Passemos para Palmyra Wanderley. Em seus poemas, a poeta revela a constante 
oscilação entre a tradição e a renovação literária proposta pelo movimento modernista. 
Isso significa, de modo mais claro, que ora a poeta utiliza versos livres e brancos, ora 
utiliza versos rimados e com métrica. No poema Salve rainha do potengi (anexo 7), por 
exemplo, notamos que não há a metrificação rigorosa como em outros poemas de 
Roseira Brava. De modo contrário, vislumbramos a construção de um texto modernista, 
no qual se prioriza a liberdade de expressão da poeta que descreve a cidade de Natal 
de modo metaforizado e com resquícios religiosos. 

Felicidade (anexo 8), por outro lado, apresenta em sua composição a presença do metro 
e da rima, o que nos indica que há, de fato, uma oscilação constante nos versos de 
Palmyra Wanderley. No entanto, nesse poema o metro se dá devido à peculiaridade do 
soneto, que possui uma estrutura fixa e no qual as sílabas poéticas são minimamente 
contabilizadas, de modo que todos os versos sejam decassílabos. 

É ancorados nessas especificidades de cada poeta que depreendemos que esses 
elementos característicos de cada poeta funciona como partículas que compõem o 
conjunto de traços no plano do conteúdo que influencia em suas singularidades 
estilísticas. Os traços analisados funcionam como elementos diferenciais, uma vez 
diferenciam um poeta em relação ao outro. Sendo assim, esses aspectos auxiliam a 
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cristalização dos estilos de Jorge Fernandes e de Palmyra Wanderley na primeira 
trintena de anos do século XX. 

 
Conclusão 

 
Conforme delimitamos, Jorge Fernandes e Palmyra Wanderley aderiram ao movimento 
modernista e incorporaram as concepções desse movimento às suas obras numa 
correlação entre os aspectos modernos e regionais. Apesar de os dois ancorarem os 
seus textos sob uma mesma vertente moderna, percebemos que cada autor apresenta 
peculiaridades que lhes são próprias e que os diferenciam entre si. Todas as 
peculiaridades elencadas constituem o conjunto de traços que, como são reiterados no 
plano do conteúdo, cristalizam o estilo dos poetas, tornando-os únicos, singulares. 

Esse conjunto de traços, que inclui a aproximação e o distanciamento do eu lírico diante 
do objeto focado, o uso ou não das convenções tradicionais dos versos e a oscilação 
entre o moderno e o tradicional são aspectos que são representativos e cristalizam os 
seus estilos, tendo em vistas que são pontos frequentes nas poéticas de Jorge 
Fernandes e de Palmyra Wanderley. Por meio de nossa pesquisa, pudemos perceber 
que os poetas se apropriaram e transmitiram, cada um com suas especificidades, as 
marcas modernistas para os seus poemas, intensificando o teor singular que só é 
percebido na tessitura dos versos. 

Por fim, reiteremos mais uma vez que os estilos dos sujeitos são construídos por 
intermédio da correlação com outros estilos, e isso só acontece devido ao fato do ser 
humano apresentar peculiaridades que lhe são únicas, as quais são trazidas à tona no 
processo comunicativo. Sendo assim, as características que foram discutidas, além de 
outras mais que não entraram nesta discussão, diferenciam Jorge Fernandes e Palmyra 
Wanderley entre si e em relação a outros do mesmo período. Cada um reflete, em suas 

obras, suas marcas individuais, que os tornam únicos. 

 
Referências 

 
CANDIDO, Antonio. Iniciação à literatura brasileira. 3ª. ed. – São Paulo: Humanitas/ 
FFLCH/USP, 1999. 

FIORIN, José Luiz. Uma concepção discursiva de estilo. In: ______. Em busca do 
sentido: estudos discursivos. São Paulo: Contexto, 2008. p. 93-111. 

FERNANDES, Jorge. Livro de Poemas de Jorge Fernandes. 4. ed. Natal: EDUFRN, 

2007. 

SILVEIRA, Marília Gonçalves Borges. Palmyra Wanderley, uma roseira nas terras de 
Poti. In: ARAÚJO, Humberto Hermenegildo de; PALHANO, João Maria Paiva. Palmyra 
Wanderley entre trinta botões de uma roseira brava: estudo crítico e seleção de poemas. 

Natal, RN: EDUFRN, 2017. p. 29-45. 

WANDERLEY, Palmyra. Roseira brava. 1. ed. Recife: S. A. Revistas da cidade, 1929. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 543 

 

 
Anexos 

 

 

ANEXO 1 

 

 

ANEXO 2 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 544 

 

 

ANEXO 3 

 

 

ANEXO 4 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 545 

 

 

ANEXO 5 

 

 

ANEXO 6 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 546 

 

 

ANEXO 7 

 

 

ANEXO 8 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 547 

 

CÓDIGO: HS0474 

AUTOR: OLGA MARIA HAWES FERNANDES DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: ANA KARINA SILVA AZEVEDO 

 

 

TÍTULO: Minha vida é o mar: pescadores e seus testemunhos de suicídio na Ponte 

Newton Navarro 

Resumo 

 

Este trabalho é um estudo fenomenológico de inspiração heideggeriana, o qual objetiva 
compreender o sentido da experiência de pescadores em sua relação com os suicídios 
ocorridos na Redinha - praia que circunscreve a ponte Newton Navarro. Foram ouvidos 
quatro pescadores que lá atuam, e a interpretação das entrevistas se deu a partir do 
destaque de núcleos significativos compostos por partes dos depoimentos e significados 
tecidos nas narrativas. Obtiveram-se quatro núcleos: sobre o testemunho do suicídio e 
seus aspectos legais; o suicídio e seus números; o ocultar vivências para poder-seguir-
viver e; as significações da morte por suicídio. As noções heideggerianas de angústia, 
impessoalidade, habitar e ser-para-a-morte nortearam as reflexões, tendo em vista o 
desvelamento da experiência. Percebeu-se que o contato com os corpos no mar 
convoca os pescadores a refletir sobre a finitude e os sentidos do desejo de morrer de 
alguém, além de elaborar compreensões sobre o tema. Mesmo naturalizada a 
localização e retirada dos corpos, as lembranças desse testemunho encontram-se em 
seus imaginários. Os corpos são deixados à margem e os pescadores se refugiam no 
mar, afastando-se da angústia de serem parte do cenário de uma morte. Além disso, os 
números subnotificados dos suicídios são registrados pelos estes numa contagem 
pessoal muito mais alarmante. Esta pesquisa revela o quanto o suicídio impacta aqueles 
envolvidos em seu cenário, muito além dos familiares e conhecidos da vítima. 

 
 
Palavras-chave: Suicídio. Heidegger. Fenomenologia-hermenêutica. Ponte. 

TITLE: My life is the sea: fishermen and their suicide testimonies on Newton Navarro 

Bridge 

Abstract 

 

This work is a phenomenological study of Heideggerian inspiration, which aims to 
understand the meaning of the experience of fishermen in its relationship with the 
suicides that occurred in Redinha - beach that surrounds the Newton Navarro Bridge. 
Four fishermen who work there were heard, and the interpretation of the interviews was 
based on the highlighting of significant nuclei composed of parts of the testimonies and 
meanings woven in the narratives. Four nuclei were obtained: on the testimony of suicide 
and its legal aspects; suicide and its numbers; hiding experiences to be able to follow-
live and; the meanings of death by suicide. Heidegger's notions of anguish, 
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impersonality, dwelling and being-to-death guided the reflections, in view of the unveiling 
of the experience. It was noticed that the contact with the bodies in the sea calls the 
fishermen to reflect on the finitude and the senses of someone's desire to die, besides 
elaborating understandings about the subject. Even with the naturalization of the location 
and removal of the bodies, the memories of this testimony can be found in their minds. 
The bodies are left on the shore and the fishermen take refuge in the sea, moving away 
from the anguish of being part in the scene of a death. In addition, underreported suicide 
numbers are recorded by them on a much more alarming personal count. This research 
reveals how much suicide impacts those involved in its scenario, far beyond the victim's 
family and acquaintances. 

 
 

Keywords: Suicide. Heidegger. Hermeneutics Phenomenology. Bridge. 

Introdução 

O presente artigo objetiva apresentar os resultados provenientes do projeto de pesquisa 
intitulado de “Minha vida é o mar: pescadores e seus testemunhos de suicídio na Ponte 
Newton Navarro”. Para tanto, foram ouvidos quatro pescadores que atuam nas 
imediações da Ponte Newton Navarro, a qual, desde a sua inauguração, registra 
suicídios e tentativas. Tal projeto de pesquisa tem a intenção de compreender a 
experiência de ser parte deste cenário, testemunhando a finitude de alguém. Aliado a 
isso, o trabalho busca abrir o espaço de fala para pescadores que tenham sua labuta 
diária na Foz do Potengi. 

Em todo o mundo, pontes de expressiva relevância, servem de cenário para 
comportamentos autodestrutivos, tal qual acontece na Golden Gate na Califórnia, e na 
Terceira Ponte no Espírito Santo. No Rio Grande do Norte, especificamente em Natal, 
até a construção da Ponte Newton Navarro, em 2007, não tínhamos registros de suicídio 
por precipitação em pontes, face a não termos obras desta natureza na cidade. 

A ponte Newton Navarro tem 55 m de altura de seu solo e cerca de 1.800 metros de 
extensão, com uma importante função socioeconômica de tornar fluido o tráfego à Zona 
Norte da cidade do Natal, valorizar e incrementar o comércio e os imóveis nesta ampla 
região. Desde a sua inauguração, ela tem sido escolhida por muitos como lugar para 

dar fim a sua própria vida. 

Segundo a Coordenadoria de Informações estatísticas e informações criminais (COINE) 
da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte, até o final 
de abril de 2019, 19 pessoas cometeram suicídio na cidade do Natal. Estima-se que 
estes números sejam subnotificados, como já refletido pela OMS, a qual aponta que os 
números reais sobre o suicídio podem ser até 20 vezes maiores por conta da dificuldade 
ou inexistência de registros de ocorrências. 

Relatos dão conta de que, quase diariamente, pescadores com atuação nos arredores 
da Newton Navarro, expressam experiências de localizar e retirar corpos na Foz do Rio 
Potengi. Para estes o suicídio deixa de ser uma realidade distante e passa a ser a rotina 
de seu cotidiano, testemunhando um sofrimento que se silencia com uma queda nas 
águas turvas do Potengi. Desta forma, nos cabe questionar como é vivido para estes 
que testemunham tal movimento final da existência, presenciar, cotidianamente, tal ato. 
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Monteiro, Fonseca, Neves e Melo (2010) destacam que ao longo de todo o litoral do Rio 
Grande do Norte comunidades têm na pesca artesanal sua principal atividade de 
subsistência como é o caso de famílias de pescadores com atuação na Redinha, praia 
situada abaixo da Ponte Newton Navarro. Desta forma, os barcos de pesca, as redes 
sendo tecidas, os peixes trazidos do mar compõem o cenário desta localidade. Com o 
surgimento das ocorrências de suicídio nesta ponte, este cenário se altera com a 
presença dos corpos daqueles que desistiram da própria vida. Pescadores passaram a 
ser, muitas vezes, aqueles que encontravam estes corpos, e que, eventualmente, os 
retiravam da água. Como é para aqueles cujo ofício era pescar, lidar com esta nova 
realidade que os convoca a pensar sobre o suicídio? 

Desenvolver tal pesquisa funda sua relevância na necessidade de ampliar estudos 
sobre o suicídio com uma população que, indiretamente, é afetada por este ato. Este 
argumento está sustentado na constatação de que a cada suicídio, estima-se que seis 
outras pessoas são impactadas tanto emocional como economicamente com tal ato. 
Ansiamos assim conhecer o impacto que tal testemunho tem gerado aos colaboradores 
desta pesquisa, dando visibilidade a estes anônimos e invisíveis impactados pela 

realidade que concerne o suicídio. 

 
Metodologia 

 

O presente estudo se configura como uma pesquisa qualitativa de inspiração 
fenomenológica, a qual parte da compreensão do vivido e dos significados relativos à 
realidade experienciada, ou seja, “... para expressões claras sobre as percepções que 
o sujeito tem daquilo que está sendo pesquisado, as quais se expressam pelo próprio 
sujeito que as percebe’’ (Coltro, 2000, p. 39 ). Sobre isso, Holanda (2006) menciona que 
o método fenomenológico tem como objetivo alcançar o sentido da experiência. 

Desta forma, utilizamos como instrumento uma entrevista semiestruturada com uma 
pergunta disparadora a qual versou sobre “como é para você conviver com os suicídios 
acontecidos na Ponte Newton Navarro?”. Nossa intenção ao construir a interrogativa foi 
convocar a experiência do sujeito entrevistado, de modo a evitar limitações ou 
direcionamentos no seu narrar, no intuito de nos aproximarmos fielmente àquilo que os 
afeta e é mundo de sentido para cada testemunha. Apesar da entrevista ter sido 
concebida com apenas uma pergunta inicial, ao longo das narrações foram sendo 
pontuadas questões consideradas pertinentes de serem aprofundadas sobre a 

experiência. 

Com esse intuito, entrevistamos quatro pescadores com atuação nas imediações da 
Ponte Newton Navarro. Os protagonistas do estudo foram N., M., J., e G. homens, 
pescadores que exercem seu ofício naquela localidade entre 20 e 35 anos, com faixa 
etária entre 30 e 60 anos. A participação no presente estudo se deu de maneira 
espontânea, sendo respeitado os critérios de saturação da amostra pelo pesquisador. 
O local de realização das entrevistas foi na própria praia da Redinha, na foz do Rio 
Potengi, local de trabalho dos pescadores, participantes desta pesquisa. 

As entrevistas foram gravadas e transcritas. Destacamos que os preceitos éticos foram 
respeitados, em concordância com o as orientações do Comitê de ética da American 
Psychological Association - APA (2018). Os participantes assinaram termo de 
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consentimento livre e esclarecido e termo de gravação de voz, além de termo de 
confidencialidade. 

O procedimento de análise das entrevistas se deu, inicialmente, pela leitura das 
transcrições nos familiarizando com as experiências dos comerciantes para nos 
aproximar da vivência daquelas pessoas. Tal momento permite o destaque dos 
significados das falas do narrador, dando evidência ao fenômeno estudado e aos 
aspectos correlacionais. 

As marcações foram identificadas como núcleos norteadores do momento da análise e 
discussão dos dados. Obtivemos, assim, núcleos significativos, compostos por parte 
dos depoimentos e significados tecidos em toda a entrevista e também com a relação 
pesquisador e narrador. (Bicudo e Martins 1994; Azevedo, 2006). 

Por último, procedemos à interpretação dos dados, à medida que os núcleos foram 
destacados, já se iniciando aqui a interpretação por permitir o desvelamento da 
experiência vivida. Para dar suporte à interpretação e à narração foram convidados a 
compor a construção do texto interpretativo trechos dos depoimentos.(Szymanski, 
2002). Tais trechos foram analisados à luz de teóricos estudiosos da temática do 
suicídio e da ontologia heideggeriana. Este filósofo, que trouxe de volta à filosofia o 
questionamento sobre o sentido do ser, pensa o ser, o homem, como se constituindo no 
mundo, como um ser-no-mundo. Toda a contribuição heideggeriana ao pensar o 
homem, o Dasein, como um ser-no-mundo-com-os-outros, assim como, as noções 
heideggerianas de angústia, impessoalidade, habitar e ser-para-a-morte nortearam as 
reflexões aqui desenvolvidas, auxiliando a pensar a experiência de pescadores em 
contato com a finitude, através dos suicídios ocorridos na Ponte Newton Navarro. 

 

Resultados e Discussões 

 
 
“O pescador tem dois amor 

Um bem na terra 

Um bem no mar (...) 

O bem do mar é o mar, é o mar 

Que carrega com a gente 

Pra gente pescar” - Dorival Caymmi 

 

Com algumas das entrevistas realizadas na beira mar, enquanto os pescadores teciam 
suas redes de pesca artesanalmente, construímos narrativas de testemunhos da morte 
de alguém, que teciam também as nossas narrativas ao dar lugar a esses testemunhos. 
A partir das entrevistas, de sua leitura e compreensão marcada pelo som do mar, nos 

foi possível destacar quatro núcleos de significado: 
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Criminalização da morte: sobre o testemunho do suicídio e seus aspectos legais; 

Durante as entrevistas, nos chama atenção um fato: o de que ser compulsivamente 
testemunha em uma cena de suicídio, implica em, para os pescadores, serem também 
testemunhas legais na investigação desta morte. Ao resgatarem os corpos do mar e 
entregá-los ao poder público, os pescadores assumem a responsabilidade de 
testemunhar e lidar com os preceitos legais daquilo. Assim, como uma estratégia de 
afastamento, os pescadores decidiram fazer o resgate dos corpos, deixando-os na beira 

da praia e se voltando para o mar - ambiente que já lhes é familiar e os abriga. 

Sobre silêncio acerca da temática do suicídio, Lessa ( 2018) coloca que a sociedade 
atual ainda se encontra presa a visões moralizantes frente ao suicídio, lidando com ele 
algo que deve ser encoberto, afastado de nosso convívio social. Nesse sentido, as 
narrativas desses homens são silenciadas e criminalizadas, como coloca N.: “A 
imprensa mesmo não divulga. Se divulgar pra imprensa quando for de noite aborda o 
cara e leva preso sem motivo né?” 

Dessa forma, percebemos que, assim como acontece no mundo, a interdição do suicídio 
também afeta o horizonte de sentido dos pescadores, presente nos silêncios produzidos 
em sentirem não poder anunciar o que presenciam em seu cotidiano de trabalho, bem 
como na tentativa de manejar não se tornarem parte da cena de uma morte por suicídio. 
Estes também relatam que não apenas seu discurso, mas todo o ambiente em que 

trabalham - a praia da Redinha - é silenciado, como coloca G.: 

“igual o projeto da ponte. O projeto inicial da ponte tinha elevador aí, tinha um 
restaurante embaixo desses pilares, já era com todo o complexo [...] quando saiu, só 
saiu a ponte limpa e seca e mal trabalhada, porque ficaram de indenizar os pescadores 
[…] Quando vieram fazer essa orla, a gente tinha uma barraquinha de palha lá, mas 
cabia todo mundo. Era de palha, mas era nossa. Hoje em dia, a gente vive assim, 
largado. [...] até terreno arrumamos, fomos à prefeitura, corremos atrás… mas até hoje, 
nada.[...] a Redinha inteira é muito, muito esquecida mesmo. Bastante esquecida.” 

Tal depoimento nos permite compreender que para além da invisibilidade da realidade 
dos suicídios na Ponte Newton Navarro, a Redinha está encoberta e obscurecida pela 
névoa que silencia também a existência dos pescadores e comerciantes desta 
localidade. Desta forma, podemos pensar como assim o faz Cattapan (2012) ao pontuar 
que "o suicida não tolera a vida e a sociedade biopolítica não tolera o suicídio" (p. 183), 
fazendo com que discussão desse fenômeno seja escanteada e que tudo que a cerque, 
e que permite torná-la visível, seja relegado à negação ou ao esquecimento no discurso 
cotidiano. 

  

- O suicídio e seus números; 

A subnotificação do suicídio é um problema real na pesquisa que tematiza o assunto ao 
redor do mundo. O ITEP/RN, num esforço próprio, tentou realizar um levantamento 
acerca das mortes por suicídio no Rio Grande do Norte ocorridos entre Agosto de 2017 
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e Maio de 2018 e contabilizou 146 suicídios, sendo 34 ocorridos na cidade de Natal e 
seis destes na Ponte Newton Navarro. 

No estudo em questão, entretanto, o que pudemos perceber é que os números de 
suicídios na ponte são uma realidade muito mais alarmante para aqueles que convivem 
cotidianamente com o fenômeno. N., um dos entrevistados, relata: “Acho que já está 
próximo de 200, né? Umas 200 pessoas já pularam daí”. Esse mesmo entrevistado 
afirma que houveram períodos em que “Era direto, eram dois ou três. Pulavam direto, 
direto mesmo e em alguns dias pulavam de dois, um de manhã e outro à noite”, ao que 

os demais pescadores corroboram com a afirmativa. 

Critelli (2007) nos atenta que testemunhar não significa apenas um olhar e ouvir, mas 
abrir e fechar espaço na existência para as coisas, as pessoas, para os modos de se 
viver. Esta autora destaca que aquilo que adentra a vida das pessoas, e que permanece 
no seu cotidiano, se faz presença objetiva e passa a constituir essa comunidade. Deste 
modo, percebemos que o suicídio passa a ser não apenas presenciado, mas também 
quantificado por eles, numa demonstrativa de que a realidade é outra quando se projeta 
e é narrada na experiência. Esse tópico nos faz refletir como o sentido de morte e 
finitude é elaborado por aqueles que abrem espaço em suas existências cotidianas para 
este fenômeno e são silenciados. Rememora, ainda, o esquecimento da praia da 
Redinha, mencionado por G. anteriormente, nos fazendo pensar sobre os impactos 
existenciais, sociais e econômicos causados pela interdição do debate acerca da morte 

por suicídio. 

  

- O ocultar vivências para poder-seguir-viver; 

Como forma de lidar em um âmbito existencial com o cotidiano de confronto direto com 
a possibilidade da finitude, percebemos que os pescadores buscam criar estratégias 
que ora os distanciam, ora os aproximam dos corpos e das histórias daqueles que 
cometem suicídio. Nesse movimento, o ôntico e o ontológico se alternam, dando 
espaço, em certos momentos, para uma reflexão mais própria dos significados de 
alguém atentar contra a própria vida, e em outros para uma fuga ao campo do 
inautêntico, onde a finitude não é pensada como possibilidade e há uma fuga para o 
local familiar: a ocupação, a cotidianidade que, aqui, se personifica na pesca. 

Costa (2010) comenta sobre a facticidade e a tecnificação do homem moderno. Isto é, 
o homem é colocado em um espaço dado “lançado no mundo sem que sua vontade 
tenha participado disso.” (p.155). Isso, no cotidiano dos pescadores, reflete em seu 
ofício. Tendo sido a ponte o espaço escolhido pelos suicidas desde o dia de sua 
inauguração para pôr fim às suas vidas, ela também sempre representou o local de onde 
estes pescadores tiram seu sustento diário. Estes são, portanto, compelidos a encarar 
o poder-morrer diariamente, de forma compulsória. Ao mesmo tempo, em uma rotina 
que lhes exige trabalho constante, são também empurrados para o mundo da técnica. 
Assim, “na medida em que o homem é arrastado pelos entes intramundanos com os 
quais convive, ele se deixa dissolver na ocupação, perdendo de vista a dimensão de 
sua temporalidade.” (Costa, 2010). 

Desse modo, o confronto cotidiano com a temporalidade do ser-para-a-morte rememora 
nos pescadores a necessidade de fuga para o campo do inautêntico, obrigando-os a 
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negar o movimento de abertura, reflexão e, portanto, o Ser, o movimento ontológico. 
Surgem falas como “não, deixa pra lá. Tem que vir trabalhar, pegar o peixe pra gente 
vender, pescaria boa. Vai pensar em quem morreu?” onde percebemos que estes 
homens buscam abrigo em seu ofício e na naturalização do ato como uma forma de 

lidar com a angústia que carrega a possibilidade do fim de todas as possibilidades.  

Ao mesmo tempo, esses pescadores se afetam e relembram as histórias dos suicidas, 
a exemplo da fala de M., que diz: “a gente sente muito. É ser humano igual a gente, tem 
como não.” De tal modo, percebemos que a possibilidade da morte aparece em doses 
homeopáticas no cotidiano dos pescadores, como um constante movimento de 
ocultação e desvelamento que, ao mesmo tempo em que os despe de sentidos, também 
convoca à valorização da vida, sua e do outro. É nesse movimento de pessoalidade e 
impessoalidade que eles encontram as possibilidades de continuar seguindo, afetando-
se, mas não deixando-se consumir pela angústia do poder-morrer. Nossos 
entrevistados reconhecem a possibilidade de morte, e ora convivem com ela - 
repensando os sentidos atribuídos ao ser e ao existir - ora a ocultam em seus 
imaginários. Em outras palavras, “enquanto a morte não exerce seu papel fundamental 
de aniquilamento das possibilidades do ser-aí, ela mesma é possibilidade que permite 
realizar todas as outras.” (Costa, 2010). 

  

- As significações da morte por suicídio; 

“E você sabe que, para coisas boas não, mas para o mal... é um segundo” - G. 

Dutra (2011) coloca que a angústia do encontro com a finitude convoca a nomear o 
fenômeno, em um movimento de defesa em face ao desespero existencial da não-
compreensão. Assim, percebemos que a morte por suicídio, para os protagonistas deste 
estudo, assume muitas faces e possibilidades de significado. Para alguns, não aparece 
como possibilidade própria, mas desconexa do homem, no projetar-se para o mundo. 
De modo externo, ela atua como uma “força maligna”, como apresentado por G., que 
coloca “acho que só o inimigo mesmo na vida da gente justifica o suicídio, porque 
dificuldade todo mundo tem dificuldade, mas eu acho que nada leva a isso não. As 
dificuldade da vida a gente supera.” Percebemos, portanto, que há um afastamento da 
morte como possibilidade, numa tentativa de manter distante a angústia suscitada nesse 
encontro. Acerca disso, Saldanha e Klautau (2016) pontuam: “o homem se caracteriza 
por ser fora de si, isto é, estar sempre diante de suas possibilidades, seus planos e 
ideais. No entanto, este Dasein está em geral disperso e perdido na impessoalidade do 
“a gente”” (p. 150). Nesse sentido, a negativa da finitude é uma característica da 
interdição da temática do suicídio na sociedade moderna que, ao negar a finitude, foge 
para o campo do impessoal, onde a temporalidade se perde e tudo é possibilidade, 
exceto o morrer. No discurso de G., percebemos o suicídio como uma característica 
distante, do outro, e nunca de si próprio. Por outro lado, em outros discursos como o de 
J., que diz ter “medo do inimigo atentar na vida da gente”, ou o de M., que coloca o ato 
como um instante de desespero ou insanidade, ao dizer que “naquele momento ali de 
loucura ninguém sabe, o cara não sabe…”, é notório que a convivência recorrente e 
cotidiana com o suicídio torna impossível para os pescadores não elaborar sentido 
sobre, obrigando-os a se aproximar desse fenômeno, nomeando-o. 
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Por último, os discursos dos pescadores convergem quando perguntados sobre o 
porquê da escolha da ponte, à medida que quase todos a colocam como um caminho 
“fácil”, uma vez que ao atirar o corpo, a decisão é irreversível e, atualmente, não há 
nenhuma estrutura que impeça ou dificulte o caminho. Aparece, por exemplo, a fala “tem 
gente aí que qualquer coisinha, diz “ah, vou pular da ponte!”, aí foram “simbora”[...]”. 
Assim, eles ora significam essa morte como uma possibilidade, ora se distanciam, 
colocando-a na esfera do patológico, em um movimento de juízo de valor. 

  

 
Conclusão 

 

Intitulamos este trabalho com a frase “minha vida é o mar” que surge da música 
“Dorival”, do grupo pernambucano Academia da Berlinda. Essa escolha se deve à letra 
da música trazer em seu corpo uma narrativa regional acerca dos perigos de ataques 
de tubarão no mar pernambucano. Analogamente, pudemos observar nas falas dos 
pescadores potiguares que as grandes feras enfrentadas por estes residem no encontro 
com a finitude ao qual são submetidos quando se deparam cotidianamente com os 

corpos suicidas. 

Nesse contexto, percebemos que as lembranças da retirada e resgate destes corpos 
encontram-se vivas nos imaginários dos pescadores entrevistados. A tematização da 
angústia, o poder-morrer, a pessoalidade e impessoalidade com a qual se confrontam 
com a existência são apenas alguns dos existenciais Heideggerianos que se 
manifestam em seus discursos. Esses homens tiveram que construir um modo de lidar 
com os suicídios que passaram a compor o seu cotidiano: os corpos resgatados 
passaram a ser deixados à margem, e os pescadores entenderam que precisam 
deslocar-se para o mar, afastando-se da angústia de serem parte do cenário de uma 

morte e de serem implicados legalmente na cena de um suicídio. 

Além disso, os números de suicídios cometidos na ponte, apesar de subnotificados, são 
relatados pelos pescadores em números muito mais alarmantes, num reconhecimento 
de que a realidade é outra quando convocada pela experiência. Para eles, o suicídio 
existe, é visível e recorrente e exige deles um modo-de-existir tendo que lidar com esta 
realidade - por vezes, rememorando os suicídios presenciados, numa descritiva dos 
corpos resgatados - por outras, refugiando-se no mar, buscando a retomada da vida 
naquilo que lhes sempre foi familiar e os abriga: a pesca. No mar, constituem um espaço 
possível de existir, onde experimentam a possibilidade de ser parte. Para Heidegger, 
encontra-se aí o significado de habitar: “permanecer pacificado na liberdade de um 
pertencimento, resguardar cada coisa em sua essência” (HEIDEGGER,1951/1954, p. 3 
citado por Saldanha e Klautau, 2016). Sendo o suicídio, muitas vezes, significado por 
muitos deles como um ato de loucura, fraqueza, ou “tentação”, ou por outros como 
sofrimento, depressão, o convívio com o suicídio os convoca a compreender esse 
fenômeno, a nomeá-lo. 

O presente estudo desvela ainda a necessidade de outros estudos que reflitam sobre o 
impacto social e econômico dos suicídios nessa região, bem como, convoca à discussão 
sobre ações que privilegiem a atenção aos comerciantes e pescadores da Redinha, os 
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quais têm sido testemunhas silenciosas dos suicídios ocorridos na Ponte Newton 
Navarro. 

A escuta dos pescadores que testemunham suicídios e resgatam corpos nos mostra o 
quanto esse fenômeno apresentou-se ao cotidiano de seus trabalhos e suas vidas, 
fazendo-os pensar sobre os motivos de alguém desistir do próprio viver. As histórias 
daqueles que morreram estão presentes naqueles que ali vivem e trabalham. 
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TÍTULO: Ensino de Geografia nas escolas de Caicó-RN: reflexões sobre o saber-fazer 

docente 

Resumo 

Este relatório apresenta os resultados da atividade de iniciação científica desenvolvida 
no âmbito do plano de trabalho Ensino de Geografia: reflexões sobre o saber-fazer 
docente, que tem como objetivo analisar a prática do professor de Geografia no que se 
refere as concepções teóricas e as estratégias metodológicas usadas na Educação 
Básica. A investigação foi desenvolvida por meio da pesquisa bibliográfica e da pesquisa 
de campo, realizada em três escolas públicas do Ensino Fundamental II (Escola 
Municipal Presidente Kennedy, Escola Estadual Padre Edmund Kagerer e Escola 
Municipal Hermann Gmeiner), da cidade de Caicó – Rio Grande do Norte, recorrendo-
se a realização de entrevistas com professores de Geografia e a aplicação de 
questionários junto a alunos. A pesquisa também consistiu em observar algumas aulas 
de Geografia com o intuito de identificar as metodologias mais utilizadas pelos 
professores e se os mesmos se apropriam das TICs em sua prática pedagógica. Ao 
longo da pesquisa verificou-se que o livro didático é, por vezes, o único recurso didático 
presente na prática do professor, envolvido por procedimentos metodológicos que, na 
maioria das vezes, não incluem outros recursos e formas de linguagens, como as 
proporcionadas pelas TICs. Observa-se que os alunos estão em constante contato com 
as TICs e essas vem configurando novas exigências educacionais que as incluam no 
processo de aprendizagem, criando novas condições para o ensino, em especial no 
Ensino de Geografia. 
 

Palavras-chave: Recursos didáticos, TICs, Ensino de Geografia, Metodologias. 

TITLE: Geography Teaching in the schools of Caicó-RN: reflections on the teaching 

know-how 

Abstract 

This report presents the results of the scientific initiation activity developed within the 
scope of the Teaching of Geography work plan: reflections on teacher know-how, whose 
objective is to analyze the practice of Geography teacher in theoretical concepts and 
strategies methodologies used in Basic Education. The research was developed through 
bibliographical research and field research, carried out in three public schools of 
Elementary School II (Presidente Kennedy Municipal School, Padre Edmund Kagerer 
State School and Hermann Gmeiner Municipal School), in the city of Caicó - Rio Grande 
do Sul North, using interviews with teachers of Geography and the application of 
questionnaires with students. The research also consisted of observing some 
Geography classes in order to identify the methodologies most used by teachers and 
whether they appropriated ICT in their pedagogical practice. Throughout the research it 
was found that the textbook is sometimes the only didactic resource present in the 
teacher's practice, involved in methodological procedures that, for the most part, do not 
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include other resources and forms of languages, such as those provided by TICs. It is 
observed that the students are in constant contact with the TICs and these have been 
configuring new educational requirements that include them in the learning process, 
creating new conditions for teaching, especially in Geography Teaching. 
 
Keywords: Didactic Resources, ICT, Teaching Geography, Methodologies. 

Introdução 

Diante dos avanços científicos e tecnológicos, o professor é desafiado cotidianamente 
no que diz respeito à sua prática pedagógica. Surge, neste novo contexto, novas formas 
de saber-fazer docência. Em outras palavras, o professor tem a possibilidade de otimizar 
suas aulas a partir da introdução de diferentes tipos de linguagens, como a poesia, a 
música e a literatura, e recursos didáticos, entre eles os digitais, proporcionados pela 
sociedade tecnológica como jogos eletrônicos, computador, internet, dentre outros. 

Logo, este é o norte desta pesquisa: analisar a prática do professor de Geografia no que 
se refere as concepções teóricas e as estratégias metodológicas usadas na Educação 
Básica. De modo específico, buscou-se identificar as metodologias e recursos didáticos 
mais frequentemente utilizados nas aulas de Geografia, avaliar o uso das TICs pelo 
professor nas suas aulas e compreender as concepções de Geografia que balizam as 
práticas dos professores que atuam na Educação Básica, estabelecendo relações entre 

tais concepções e os paradigmas da Geografia. 

No ensino, a organização de atividades didáticas com a finalidade de facilitar a 
compreensão dos alunos sobre áreas específicas de conhecimento (ciências, história, 
matemática) é um dos pontos mais preocupantes no que tange à educação brasileira 
(MORAN, 2003). Isso porque na prática pedagógica do professor ainda se encontram 
tendências de uma pedagogia tradicional. Esta pedagogia tem como princípio fazer com 
que o aluno memorize, através da repetição dos conteúdos, e realize atividades de 
forma mecânica, ou seja, sem que haja uma discussão, não levando em conta as 
particularidades do aluno, o seu saber prévio, dificultando que este se torne um ser 
reflexivo. Em suma, essa pedagogia tem um caráter conteudístico, com a elaboração 
de exercício de fixação e memorização, provas orais, escritas e tarefas de casa, onde a 
principal estratégia de ensino é a exposição verbal, com a transmissão de conteúdos. 

Saviani (1991) afirma que essa forma de ensinar se baseia em um método intelectualista 
e enciclopédico, visto que trabalha os conteúdos separadamente da realidade social e 
das experiências dos alunos. Esta metodologia de ensino é extremamente 
desestimulante para os alunos, tendo em vista que não se explora os diversos recursos 
didáticos que a era da informática possibilita, sendo o livro didático, que já não se mostra 
tão atrativo, o recurso mais utilizado pelo professor. 

No ensino de Geografia, assim como nas demais ciências humanas, esta realidade é 
ainda mais pertinente. A descrição dos fenômenos geográficos, sejam eles físicos, 
sociais, políticos e econômicos, muitas vezes não são relacionados com a realidade do 
aluno. São descritos de modo conceitual e sistemático, sendo repassado pelo professor 
apenas o que está contido no livro. 

Pontuschka (2007, p. 57) afirma que as metodologias de tendências tradicionais já não 
são mais capazes de envolver toda a complexidade de um espaço geográfico que é 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 559 

 

cada vez mais complexo, sendo necessário metodologias dinâmicas e motivadoras, que 
insiram o aluno no processo de ensino-aprendizagem como um indivíduo ativo. O 
ensino, diante desse contexto, “exige procedimentos metodológicos que permitem ao 
aluno compreender melhor o mundo em que está inserido” (PONTUSCHKA, 2007, p. 
108). Considerando o exposto, apresenta-se a seguir os resultados da atividade de 
pesquisa realizada, cuja sistematização foi estruturada nos seguintes tópicos: 
metodologia, resultados e discussões e considerações finais. 

 

Metodologia 

 

Como metodologia, buscou-se, em um primeiro momento, pesquisar referências 
bibliográficas relacionadas ao ensino de geografia, práticas docentes, metodologias de 
ensino e TICs. As principais referências utilizadas foram Pontuschka (2007), Moran 
(2003), Cavalcanti (2013), Kimura (2008), Saviani (1991), Vygotsky (1989), Callai 
(2005), Castellar (2007), Kaercher (1999), Traversini (2008). Dando prosseguimento, 
adotou-se como procedimento metodológico a realização de pesquisa de campo por 
meio da realização de entrevistas com os professores de Geografia das escolas 
investigadas, cujas respostas obtidas possibilitaram uma abordagem qualitativa dos 
dados, e da aplicação de questionários, todos com questões objetivas, cujo resultados 
assumindo uma abordagem quantitativa. 

A entrevista foi realizada com cinco professores e correspondeu a um total de cinco 
questões relacionadas às metodologias de ensino e TICs, cujo objetivo foi compreender 
como, segundo a concepção dos docentes, as TICs no ensino podem contribuir para a 
compreensão dos conteúdos geográficos em sala de aula; a importância que os 
mesmos atribuem ao se trabalhar com as TICs nas aulas de Geografia e suas diferentes 
formas de linguagens, como filmes, slides, mapas, vídeos, documentários e afins; 
identificar quais os recursos didáticos mais utilizados nas aulas dos professores, assim 
como os procedimentos metodológicos vinculados a sua prática pedagógica e buscar 
entender quais as dificuldades que os docentes encontram em fazer o uso efetivo das 
TICs nas aulas de Geografia. 

O questionário foi aplicado com 80 alunos de séries diferentes do Ensino Fundamental 
II das escolas alvo desta pesquisa e totalizou sete questões referentes ao uso das TICs, 
a partir das quais se buscou entender em que medida esses estão inseridos na era 
tecnológica, levando em conta os recursos digitais que mais utilizam e como eles veem 
a importância de inclui-los no processo de ensino de Geografia. Para além das 
entrevistas, houve a preocupação em observar algumas aulas dos professores 
entrevistados objetivando compreender as concepções de Geografia que balizam as 
práticas dos docentes, estabelecendo relações entre tais concepções e os paradigmas 
da Geografia, identificando as metodologias e recursos didáticos mais frequentemente 
utilizados pelos mesmos. 

 
Resultados e Discussões 
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Os dados obtidos durante a pesquisa sobre o Ensino de Geografia na Educação Básica 
nas escolas já mencionadas foram sistematizados de forma que será exposto uma 
síntese do que se pôde obter das respostas dos docentes que foram alvos da entrevista, 
bem como as respostas dos alunos que se submeteram ao questionário, seguido por 
algumas considerações feitas acerca do que se observou nas aulas de Geografia das 
escolas em questão. 

A modernidade tem trazido para o âmbito educacional transformações significativas, em 
especial no que diz respeito às TICs, onde essas vêm possibilitando alterações no 
saber-fazer docente, ou seja, na prática pedagógica do professor, favorecendo o 
processo de ensino-aprendizagem, configurando novas exigências educacionais. Os 
autores estudados durante o período dessa pesquisa defendem que as tecnologias 
podem/devem ser utilizadas como um recurso didático capazes de potencializar os 
procedimentos metodológicos de ensino e que possibilitem uma aprendizagem mais 
colaborativa entre professores-alunos e alunos-aluno. O professor, nesse contexto, 
adquire um novo caráter de mediador entre as TICs e os discentes (PONTUSCHKA, 
2007). Partindo desse pressuposto, entender a importância de utilizar as TICs nas aulas 
de Geografia e os procedimentos metodológicos a elas vinculados foi o objetivo da 
entrevista elaborada com os professores. 

Observou-se, a partir da entrevista feita e de questões levantadas acerca do assunto, 
que na concepção dos professores, 100% deles reconhecem que as TICs contribuem 
para o Ensino de Geografia na medida em que são utilizadas como um recurso didático 
capaz de otimizar sua prática pedagógica e favorecer a compreensão dos conteúdos 
geográficos, visto que, segundo os mesmos, fazer o uso de tecnologias como 
computador, TV, internet, projetor multimídia, entre outras mídias nas aulas de 
Geografia potencializam a interação do conteúdo e o aluno na medida em que se 
trabalha com detalhes, sons, imagens e movimentos; onde lugares ganham uma maior 
percepção, com formas e sons, paisagens podem ser observadas com mais detalhes, 
e as informações acerca do espaço são melhor compreendidas pelos alunos. 

Os professores demonstraram plena clareza sobre a importância de se trabalhar com 
as TICs nas aulas de Geografia e suas diferentes formas de linguagens, como vídeos, 
slides, filmes, imagens e afins, reconhecendo as tecnologias como um suporte 
metodológico, tanto teórico como prático no ensino. De fato, para Cavalcanti (2013) os 
procedimentos metodológicos vinculados as linguagens da sociedade tecnológica, 
como jogos virtuais, poesias, filmes, música e entre outros, possibilitam que o aluno 
enxergue a Geografia no seu cotidiano. A linguagem do cinema, por exemplo, vem 
sendo bastante empregada nas aulas de Geografia. 

Partindo da necessidade de incluir diferentes formas de linguagens e recursos didáticos 
nos procedimentos metodológicos no ensino, tornou-se necessário buscar identificar 
quais são os recursos didáticos e metodologias mais utilizados nas aulas dos 
professores de Geografia. Para 80% dos professores entrevistados, em suas aulas são 
utilizados como recursos didáticos: livro didático, slides, mapas, filmes, vídeos e 
músicas. Desses 80%, apenas 20% afirmaram fazer o uso de outros recursos, além dos 
já citados, como construção de maquetes e procedimentos metodológicos como aula de 
campo, apresentação de seminários, pesquisas na web e amostra cultural. Um único 
professor (20%) afirmou fazer apenas o uso do livro didático e de mapas como 

procedimento metodológico. 
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Kimura (2008, p. 111) afirma que “enquanto professores, o nosso objetivo é fazer com 
que os alunos aprendam. Sendo assim, o esforço deve ser no sentido de criar condições 
para a aprendizagem”. O professor deve estar, cotidianamente, inovando a sua prática 
pedagógica, e os recursos digitais são bons aliados no processo de ensino, pois tornam 
flexível a formação da mente, ou, nas palavras de Vygotsky (1989), a formação da “zona 
de desenvolvimento proximal”, onde desafia o aluno a construir, juntamente com o apoio 
do professor, o seu próprio saber, conseguindo encarar novas situações e problemas, 
se tornando um agente ativo no processo de ensino-aprendizagem. 

Muito se discute a necessidade de inovar didaticamente o ensino a partir da adequação 
das TICs ao processo de ensino. Porém, a discussão é muito mais ampla e deve 
envolver as dificuldades que os professores apresentam em se adequar a esses 
recursos. Quando questionado aos professores sobre as dificuldades que encontram 
para fazer o uso efetivo das TICs na sala de aula, os mesmos afirmaram que há 
barreiras que impedem que as tecnologias cumpram o seu papel de mediadora do 
ensino. Dentre essas barreiras, identificaram como uma das mais frequentes a 
insuficiência desses recursos nas escolas e as dificuldades que os próprios docentes 

encontram em utilizá-las por falta de capacitação profissional e tempo de planejamento. 

Torna-se imprescindível a formação continuada do professor para fazer frente a 
realidade tecnológica que envolve cada vez mais o aluno e, ainda, para que esse 
profissional seja flexível no sentido de adequar às tecnologias a sua didática, é 
necessário que adquira conhecimento técnico e domínio sobre como utilizá-las. A 
insuficiência de tecnologias é outro grande impasse e é uma realidade vivenciada em 
muitas escolas, onde nem sempre os recursos que dispõem são suficientes para 
abarcar a quantidade de alunos e professores, principalmente as instituições municipais. 

Quanto a participação dos alunos nessa pesquisa, inicialmente, buscou saber em que 
medida eles estão inseridos no mundo tecnológico, ou seja, quais são as tecnologias 
que mais utilizam e com quais finalidades, e ainda, se na concepção deles utilizá-las no 
processo de ensino de geografia é importante. O questionário feito com os alunos nos 
mostra que 71% deles possuem acesso à internet, sendo as ferramentas tecnológicas 
mais utilizadas pelos alunos o celular (33%), seguido pelo computador (25%), tv (29%), 
jogos eletrônicos (9%), tablet (3%) e outros (1%). Isso mostra que parte significativa dos 
alunos tem acesso à internet e as ferramentas tecnológicas. 

As ferramentas da era digital revolucionaram e vem revolucionando dia após dia o 
cotidiano das pessoas por proporcionarem novos meios de interação, e, por 
conseguinte, a vida dos alunos, que estão cada vez mais inseridos no mundo virtual. 
Sobre a frequência com que os alunos utilizam as tecnologias mencionadas no item 
anterior, identificou-se que 86% utilizam diariamente, o que evidencia ser uma prática 
recorrente e mostra o quanto esses alunos estão inseridos na era tecnológica. No que 
se refere as finalidades do uso das tecnologias pelos alunos, 70% responderam que 
essa prática se faz em função do acesso as redes sociais, como whatsapp, facebook e 
instagram, ver blogs e canais no youtube; para assistir filmes e ouvir músicas. Poucos 
alunos (30%) afirmaram fazer uso das tecnologias para realizar trabalhos escolares e 
buscar informações para se manter atualizados. 

Logo, percebe-se que a funcionalidade das tecnologias pelos alunos é, 
majoritariamente, com o fim de entretenimento. Sendo essas as funcionalidades das 
tecnologias que chamam a atenção dos alunos, o professor pode se apropriar dessas 
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ferramentas para tornar as aulas de Geografia mais atrativas, criando condições que 
despertem a curiosidade dos discentes. 

Quando interrogados se o professor usa as TIC nas aulas de Geografia, os dados 
chamam atenção, visto que apenas 3% dos alunos responderam que esse uso ocorre 
diariamente. Dentre as respostas dadas pelos alunos, foi preponderante a indicação de 
que isso ocorre “as vezes” (63%). Acrescente-se ainda que 34% dos alunos 
responderam que isso “nuca” aconteceu. Dessa forma, entende-se que, segundo os 
alunos, a utilização das TICs não ocorre com frequência nas aulas de Geografia das 
escolas em questão, atrelados a esse fato estão as dificuldades que os professores 
mencionaram anteriormente. 

Por fim, quando questionados sobre a importância do uso das TICs no ensino de 
Geografia, as respostas dos alunos apontam o seguinte quadro: 37% consideram muito 
importante, 46% afirmaram ser bom, 15% opinaram ser desnecessário e 2% consideram 
ruim. Embora os dados mostrem que a maioria avalia ser importante o uso das TICs no 
ensino de Geografia, é preocupante o percentual dos que consideram desnecessário ou 
ruim. 

Enfim, apresenta-se os resultados obtidos mediante o procedimento técnico da 
observação de algumas aulas de Geografia nas três escolas onde se desenvolveu a 
pesquisa. Tendo como objetivo compreender as concepções de Geografia que balizam 
as práticas dos professores, estabelecendo relações entre tais concepções e os 
paradigmas da Geografia, além de analisar as metodologias mais adotadas pelos 
professores em suas aulas, bem como os recursos didáticos, faz-se as seguintes 
considerações. 

Os professores entendem que o papel do Ensino de Geografia é fazer com que o aluno 
consiga ler o espaço, ou seja, compreendê-lo e ter a capacidade de interpretar seus 
fenômenos. Para atingir esse objetivo, eles consideram importante abordar o estudo do 
meio considerando a realidade do aluno, o que torna possível a construção de um olhar 
espacial mais significativo. É através desse olhar espacial que o aluno pode se tornar 
capaz de dar conta de enxergar a complexidade do mundo e, tão importante quanto, 
conseguir "olhar o local com os olhos do mundo" e ver o seu "lugar no mundo" (CALLAI, 
2005). Esse é, segundo Callai (2005), um dos pressupostos teóricos que balizam as 
concepções do Ensino de Geografia. Na prática, fazer com que o aluno aprenda a ler e 
pensar o espaço "significa criar condições para que a criança leia o espaço vivido” 
(CASTELAR, 2007). 

A partir das observações realizadas na sala de aula, na disciplina Geografia, pude 
perceber que o livro didático ainda é o grande auxiliador da prática pedagógica do 
professor. Os professores participantes da pesquisa dizem que a opção pelo livro 
didático como recurso fundamental ocorre devido a sua praticidade, pois usam a falta 
de tempo como justificativa que dificulta a elaboração de aulas que envolvam outros 
recursos. Desta forma, o livro didático acaba sendo a escolha ou opção do professor, 
demonstrando que esses não estão buscando expandir/criar novas condições de 
aprendizagem, ficando sua prática pedagógica centrado na utilização do livro didático.  

Na prática, observou-se que a utilização do livro didático pelo professor em turmas de 
8° e 9° anos conseguiu envolver o aluno em discussões sobre o conteúdo abordado que 
se deu a partir de um estudo dirigido, seguido pela socialização das respostas. 
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Possivelmente por serem turmas de alunos mais maduros. Entretanto, as observações 
de aulas no 6° e 7° anos mostrou que a utilização do livro didático e a figura do professor 
expondo os conteúdos não foi nada prazerosa. Os alunos, em sua maioria, não 
prestaram atenção em nada do que o professor abordava do livro, evidenciando 
desinteresse com as aulas de Geografia. Isso mostra que o papel do professor como 
transmissor de conteúdos e o aluno apenas como receptor, ou seja, um indivíduo 
passivo do processo, característico do ensino tradicional, precisa ser repensado, sendo 
urgente a necessidade de inserção de metodologias ativas que sejam pautadas em 
recursos didáticos que chamem a atenção do aluno e facilitem a construção do 
conhecimento. 

No decurso das aulas observadas, em apenas uma delas o professor utilizou um projetor 
multimídia para apresentar o conteúdo através de slide. Porém, esse professor afirmou 
que não é frequente aulas com esse recurso didático porque só há um na escola e ele 
é utilizado por todos os professores, o que gera limitações ao seu uso. 

 
Conclusão 

 
A pesquisa realizada durante o período desse projeto me proporcionou um maior 
entendimento sobre como é importante incluir novas metodologias no ensino, em 
especial aquelas que envolvem as TICs. Compreende-se que essas podem favorecer o 
processo de ensino-aprendizagem a partir do momento em que são trabalhadas como 
um recurso didático capaz de inovar a prática pedagógica do professor, como também 
se tornar um subsídio para que o aluno construa o seu conhecimento, demonstrando 
que através das tecnologias ele pode ser uma figura ativa no processo de construção 
da sua aprendizagem.  
 
Observou-se, a partir das entrevistas realizadas com os professores, que uma das 
dificuldades que envolvem o uso das TICs no processo de ensino é justamente a 
insuficiência desses recursos no ambiente escolar, uma vez que em algumas escolas 
os equipamentos não são suficientes para atender aos professores e alunos. Outro 
problema identificado pelos professores é a falta de tempo para planejar aulas voltadas 
a utilização dos recursos tecnológicos e a dificuldade que alguns demonstram para 
manusear equipamentos dessa natureza, tornando necessária uma capacitação 
profissional que desenvolva habilidades relativas ao uso dessas ferramentas.  
 
A partir dos questionários aplicados com os alunos, percebe-se que esses estão, 
inquestionavelmente, inseridos em um mundo virtual, todavia não fazem uso desses 
recursos para fins escolares, mas de entretenimento, e que seu uso nas aulas de 
Geografia não é frequente, impedindo que tais recursos possam contribuir para o 
processo de ensino e aprendizagem na medida em que é algo que os alunos utilizam 
com elevada frequência no seu dia-a-dia.  
  
A observação das aulas de Geografia nas escolas alvo dessa pesquisa são sintomáticas 
do que ocorre nas demais instituições da Educação Básica e ampliam a preocupação 
com o ensino dessa disciplina. A partir delas pude compreender que há uma urgência 
dos professores em inovarem suas práticas pedagógicas, descentralizando o uso do 
livro didático, pois se constatou que esse, sozinho, já não é mais suficiente para 
despertar o interesse do aluno nas aulas de Geografia. Foi perceptível nas aulas 
observadas que o livro é o recurso essencial na prática do professor, envolvido por 
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procedimentos metodológicos como estudos dirigidos e discussões sobre o que nele 
está posto, sem que haja novas condições de aprendizagens.  
  
Embora as aulas expositivas com o uso do livro didático, quadro e giz sejam bastante 
impregnadas no cotidiano escolar, não se pode negligenciar os outros recursos que 
também devem ser utilizados. É necessário se dar a máxima importância a presença 
das múltiplas formas de linguagens. Dessa forma, entende-se que as TICs, juntamente 
com diferentes procedimentos metodológicos, devem ser inseridas no saber-fazer 
docente, possibilitando ao professor diferentes meios de recriar suas aulas, trazendo 
contribuições para o processo de ensino-aprendizagem.  
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TÍTULO: Perfil neuropsicológico de crianças sobreviventes de tumores de fossa 

posterior e leucemia linfoide aguda 

Resumo 

O tratamento para o câncer é bastante extenso e invasivo, principalmente no caso das 
neoplasias pediátricas, no qual a principal modalidade de tratamento é a quimioterapia. 
Sabendo disso, a aderência ao tratamento é de grande importância para garantir o 
sucesso de cura da criança. A Realidade Virtual tem sido utilizada como um recurso de 
distração durante procedimentos invasivos. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi 
desenvolver um programa em Realidade Virtual para pacientes oncológicos pediátricos 
que passam pelo procedimento de punção, para a aplicação da quimioterapia. Este foi 
desenvolvido em conjunto com o programa Talento Metrópole da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). Utilizou-se o Unity e o Blender para modelar e 
desenvolver a experiência em quatro etapas: elaboração do roteiro, modelagem, 
animação e dublagem e som. Em trabalhos futuros, pretende-se aplicar um estudo piloto 
para avaliar o programa junto as crianças do Hospital Varela Santiago. O intuito é 
verificar se o uso da RV traz algum benefício durante procedimentos invasivos, bem 
como aprimorar o programa. 
 
Palavras-chave: Câncer. Realidade Virtual. Quimioterapia. 

TITLE: DEVELOPMENT OF A VIRTUAL REALITY (RV) EXPERIENCE TO REDUCE 

ANXIETY ASSOCIATED WITH CATHETER PUNCH IN CHEMOTHERAPIC 

TREATMENT IN CANCER CHILDREN 

Abstract 

The treatment for cancer is quite extensive and invasive, especially in the case of 
pediatric neoplasms. The main treatment modality is chemotherapy. Knowing this, 
adherence to treatment is important to ensure the child's successful healing. Virtual 
Reality has been used as a distraction feature during invasive procedures. Thus, the aim 
of the study was to develop a Virtual Reality experience for pediatric cancer patients who 
perform the puncture procedure for the application of chemotherapy. This was developed 
in conjunction with the Metropolitan Talent program of the Federal University of Rio 
Grande do Norte (UFRN). Unity and Blender were used to Model and Develop the 
Multiple Stage: Script Creation, Modeling, Animation and Dubbing and Sound. In future 
work, we intend to apply a pilot series of animation to the children of Hospital Varela 
Santiago. The purpose is to check if using VR has any benefit during invasive 
procedures. Enhancements to the program will also be looked for. 
 
Keywords: Cancer. Virtual Reality. Chemotherapy 

Introdução 
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Segundo o Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva (INCA), o 
câncer infantil é um grupo de doenças caracterizado pela proliferação descontrolada de 
células no organismo. Estima-se para o biênio 2018-2019 a ocorrência de 420 mil novos 
casos que acometerá a faixa etária de 0 a 19 anos. (INCA, 2017). O tratamento ao 
câncer é constituído por três modalidades: cirurgia, radioterapia e a quimioterapia, 
sendo esta a forma mais importante, visto que a maioria das doenças malignas da 
infância é sensível a ela. As principais vias de administração de quimioterapia são 
endovenosas, subcutânea, intramuscular, oral e intratecal. Utiliza-se a via intratecal 
principalmente como tratamento profilático do Sistema Nervoso Central e requer punção 
medular para administração das drogas antineoplásicas diretamente no líquido 
cefalorraquidiano. Na literatura sobre o câncer infantil, muito se fala sobre estratégias 
para enfrentamento a hospitalização e procedimentos médicos para essas crianças, já 
que os tratamentos contra o câncer são intensos e difíceis de suportar – mesmo para 
adultos os quais desenvolveram habilidades mais eficazes de coping (SCHNEIDER; 
WORKMAN, 2000). A aderência ao tratamento é extremamente importante para 
aumentar as chances de sobrevida dos pacientes e a diminuir as dosagens ou 
interrupções durante o tratamento – que podem diminuir as chances de cura ou 
remissão a longo prazo. Diversas formas de enfrentamento foram estudadas com o 
intuito de melhorar esse processo, como meditação, suporte religioso, atividades 
lúdicas, entre outros. Em especial, a distração é um mecanismo comum de coping 
utilizado em crianças em idade escolar com o intuito de suportar situações 
desagradáveis. Várias pesquisas têm apontado que a distração é eficaz na redução da 
ansiedade relacionada à visita ao dentista e à asma (CARRIERI, KIECKHEFER, 
JASON-BJERKLIE E SOUZA, 1991; ROSS, 1984). Pode ser usada de diversas formas 
e, com o desenvolvimento de novas tecnologias, é possível utilizar dispositivos 
eletrônicos de forma lúdica e interativa, como tablets, smartphones e dispositivos de 
realidade virtual. A Realidade Virtual (RV) consiste numa tecnologia de imersão que 
objetiva simular ao máximo a experiência de realidade através da integração de 
múltiplos estímulos sensoriais num ambiente virtual tridimensional. A RV vem sendo 
utilizada nos últimos anos em diversos contextos, como o do entretenimento (BATES, 
1992; SERAFIN, ERKUT, KOJS, NILSSON, NORDAHL, 2016), o da educação, como 
ferramenta de aprendizagem e treinamento (MCGRATH, TAEKMAN, DEV, 
DANFORTH, MOHAN, KMAN, & BOND, 2018; MILLER, 2018), e mais recentemente, o 
da saúde (PALLAVICINI, MORGANTI, DIANA., REALDON , ZURLONI & MANTOVANI, 
2018). Sabendo disto, SCHNEIDER & WORKMAN (2000) realizaram uma pesquisa com 
crianças de 10 a 17 anos, em que usaram a RV durante a quimioterapia e chegaram à 
conclusão de que a RV foi uma intervenção distratora eficaz nesse contexto, com 100% 
das crianças relatando que gostariam de repetir a experiência e 82% relatando que a 
intervenção com RV foi melhor que a sem RV. GERSHON, ZIMAND, LEMOS, 
ROTHBAUM & HODGES (2004) chegaram a conclusões semelhantes, ao pesquisar 
crianças entre 7 e 19 anos (M= ± 12,7 anos) e apontaram a RV como eficaz na redução 
da percepção de dor e da ansiedade, inclusive com marcadores fisiológicos, como a 
redução de pulso durante realização do procedimento de acesso venoso subcutâneo 
em crianças com câncer. LI, CHUNG & HO (2011) também pontuaram a intervenção 
com RV como eficaz na promoção do bem-estar subjetivo de crianças com câncer 
hospitalizadas. Dessa forma, o objetivo do projeto é desenvolver uma experiência em 
Realidade Virtual e, a posteriori, verificar se essa traz algum benefício como estratégia 
de coping em pacientes oncológicos pediátricos que passam pelo procedimento de 
punção, para a aplicação da quimioterapia. 
 
Metodologia 
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O presente trabalho tem como foco a descrição da construção da experiência 
desenvolvida em realidade virtual (RV). Optou-se pela produção de uma sessão 
passiva, a qual permite a exploração de um ambiente, porém sem interferência por parte 
da criança. Ela atuará como observador de um cenário sem modificar os caminhos e os 
pontos de visualização já definidos por software. 2.1. Produção do Jogo Equipe A equipe 
foi formada com alunos do Programa Talento Metrópole da UFRN. O talento é uma 
iniciativa do Instituto Metrópole Digital que tem como objetivo introduzir jovens com altas 
habilidades na área da Tecnologia da Informação (TI). Instrumentos A experiência 
delineou-se no formato de vídeo, com uma story line original criada pela equipe e 
intitulado “Salvando Dagda”. Foi utilizado a plataforma de desenvolvimento do Unity 
para elaboração da experiência. Para modelagem dos personagens foi usado o Blender, 
para a edição de música e dublagem foi utilizado o Audacity. O vídeo poderá ser 
acessado no celular com o uso do óculo de RV e com um tablet, concomitantemente. 
Usuários e equipe de atendimento Os participantes contemplados pelo projeto são 
usuários do serviço de oncologia pediátrica do Hospital Infantil Varela Santiago (HIVS), 
grupo constituído por crianças, de 6 a 10 anos, que obtiveram o diagnóstico de câncer, 
sendo elas submetidas à quimioterapia sistêmica, depois de passar pela cirurgia para 
implantação do cateter subcutâneo. A equipe de atendimento, de caráter 
multidisciplinar, é composta por alunos de iniciação científica e de pós-graduação 
vinculados ao LAPEN (Laboratório de Pesquisa e Extensão em Neuropsicologia - 
Departamento de Psicologia/ UFRN), bem como estagiários da graduação em 
psicologia da UFRN. A supervisão e coordenação será da proponente deste projeto. 
Juntos a eles, estará uma enfermeira de referência que têm experiência na pulsão de 
caráter, e que será treinada para saber operar o equipamento de realidade virtual a ser 
utilizado, bem como estudantes e profissões da TI - tecnologia da informação. Etapas 
de construção Roteiro/ Storyboard: elaboração do conteúdo do vídeo. Construção do 
enredo, falas, personagens e cenário.Modelagem: é a técnica utilizada para simular 
objetos, cenários e personagens. Esta será feita em três dimensões, com o intuito de 
aproximar a vivência, o máximo possível, com a realidade.Animação: planejamento de 
poses e distância entre os personagens. Produção dos movimentos no plano 
3D.Dublagem e som: elaboração do áudio original, como falas dos personagens e trilha 
sonora. 
 
Resultados e Discussões 

 
Durante a produção do jogo, notou-se que, apesar do uso positivo da RV no contexto 
hospitalar, os trabalhos realizados anteriormente utilizavam-se ou de jogos já existentes 
no mercado e/ou não especificavam delimitação do tempo de uso do jogo. O 
regulamento do tempo de uso dos óculos de RV é importante para evitar possíveis 
efeitos colaterais como enjoos, já que o próprio tratamento quimioterápico provoca esse 
efeito. Assim, pensando na utilização da ferramenta de jogos em consonância com o 
tratamento médico, ambiente hospitalar e público alvo, a experiência foi desenvolvida 
pensando em seu melhor funcionamento. 3.1. Roteiro A história está ambientada no 
espaço, em primeira pessoa, na qual o usuário embarca em uma aventura para salvar 
o planeta Dagda. Assim, o viajante precisar achar o elemento MTX e levar de volta ao 
planeta de origem. O enredo gira entorno do Robô e do espectador, e o narrador é em 
terceira pessoa. O vídeo tem cinco minutos de duração e não pode ser manipulado pela 
criança. Esse tempo foi designado pela observação da média de tempo para a punção 
do cateter. Porém, caso haver intercorrência no procedimento, o vídeo poderá ser 
manipulado ou interrompido pela enfermeira. 3.2. Comunicação Para que a enfermeira 
possa manipular o andamento do programa durante o procedimento de punção, foi 
utilizada ferramentas de rede da plataforma Unity. Desse modo será possível a troca de 
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ambiente e comandos entre o usuário e o aplicador. Na definição da estrutura de 
comunicação entre os utilizadores, usou-se a arquitetura de aplicação tipo cliente 
servidor, na qual a comunicação acontece quando o cliente envia uma solicitação ao 
processo servidor pela rede, que envia uma resposta ao cliente em aguardo. Nesse 
caso o cliente é o celular da criança e o servidor é o tablet da enfermeira. A conexão 
entre os aparelhos é realizada com o uso de internet WI-FI. 3.3. Módulo do vídeo O 
vídeo foi elaborado para plataforma Android e será aplicado em conjunto com o óculo 
de RV e fones de ouvido. Optou-se pela produção de uma sessão passiva com o objetivo 
de não interferir no procedimento médico, prevenindo movimentação da criança e uso 
dos braços. O vídeo é composto em dois momentos. O primeiro, de narração e 
contextualização da história. Essa parte introdutória é o momento na qual a enfermeira 
prepara o material para fazer a punção e a criança é introduzida a história. Depois, o 
segundo momento, será de interação com os personagens, quando ocorrerá o 
procedimento de punção. 3.4. Utilização em RV Para criar a experiência em RV, usou-
se o pacote Google VR SDK para Unity. Esse recurso é responsável por exibir o projeto 
3D do Unity em duas imagens. Essas imagens são provenientes de duas câmeras 
separadas por poucos centímetros, uma para cada olho, criando a aparência de 
profundidade. Além disso, são adicionados sensores de movimento que combinados 
com os fatores acima concebem uma experiência em realidade virtual. 
 

Conclusão 

 
Este trabalho apresentou o estudo sobre o desenvolvimento de uma experiência em 
realidade virtual para pacientes oncológicos pediátricos que passam pelo procedimento 
de punção para quimioterapia. A proposta é facilitar o processo de coping e adesão ao 
tratamento empregando a distração com o uso de tecnologia. Em trabalhos futuros, 
pretende-se aplicar um estudo piloto da experiência junto as crianças do Hospital Varela 
Santiago. O intuito é verificar se o uso da RV traz algum benefício durante 
procedimentos invasivos, bem como aprimoramento do programa. Almeja-se aprimorar 
por meio de novos mecanismos e modos interativos, que possam proporcionar imersão 
e interatividade à criança em tratamento. Acredita-se que o presente estudo contribua 
como o objetivo de assegurar uma vida saudável e promover bem-estar para todos e 
todas, previsto na agenda de 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Além 
disso, ressalta-se o presente projeto abraça o campo interdisciplinar entre a Psicologia 
e a Tecnologia da Informação (TI), o que permite a expansão de possibilidades de 
diagnóstico e intervenção de campos do fazer psicológico. 
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TÍTULO: Análise Preliminar das Condições Geoambientais do Atol das Rocas: 

Foraminíferos como Bioindicadores Geoambientais 

Resumo 

As praias vêm sendo alvo de intensa ocupação humana e, por conseguinte, objeto 
crescente de análise em pesquisas científicas. No tocante a geografia, vislumbram-se 
estudos voltados a análises a partir de bioindicadores ambientais sobre a qualidade e 
estado de conservação dos ambientes praiais. Diante disto, este artigo tem como 
objetivo apresentar resultados preliminares de um projeto voltado a análise 
geoambiental da Reserva Biológica Atol das Rocas, Rio Grande do Norte (RN), 
enfatizando a existência de foraminíferos como bioindicadores ambientais, durante 
campanha realizada em 2018. Para tanto, recorreu-se a pesquisa bibliográfica, pesquisa 
de campo, coleta de amostras sedimentológicas e análise laboratorial. Os resultados 
preliminares demonstram a existência de foraminíferos em abundância, evidenciando 
que o ambiente está em elevado grau de conservação, atrelado com suas condições 
geoambientais. 
 

Palavras-chave: Reserva Biológica Atol das Rocas; Foraminíferos; Bioindicador. 

TITLE: Preliminary Analysis of Geas Environment al Conditions Of Atol das Rocas: 

Foraminifer as environment al Bioindicators 

Abstract 

Beaches have been the subject of intense human occupation and, therefore, the growing 
object of analysis in scientific research. Concerning geography, studies focused on 
analyzes from environmental bioindicators on the quality and state of conservation of 
beach environments. Given this, this article aims to present preliminary results of a 
project focused on geoenvironmental analysis of the Biological Reserve Atol das Rocas, 
Rio Grande do Norte (RN), emphasizing the existence of foraminifera as environmental 
bioindicators during a campaign held in 2018. For this, we used bibliographic research, 
field research, sedimentological samples collection and laboratory analysis. Preliminary 
results show the existence of foraminifera in abundance, showing that the environment 
is in a high degree of conservation, linked to its geoenvironmental conditions. 
 
Keywords: Rocas Atol Biological Reserve; Foraminifers; Bioindicator. 

Introdução 

          As regiões costeiras resultam da interface entre o continente, o ar e o oceano. 
São caracterizadas pela sua dinâmica, sendo enquadradas também como ambientes 
frágeis, apresentando feições geomorfológicas diversas. Dentre elas, destacam-se os 
ecossistemas de praias, definido por Christofoletti (1980) como "um conjunto de 
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sedimentos, depositados ao longo do litoral, que se encontram em constante 
movimento". 

          Esses espaços são alvo crescente de ocupação antrópica, sendo utilizados para 
fins econômicos, culturais e sociais variados, o que corrobora com a constatação de 
impactos ambientais diretos e indiretos no prisma praial. Neste sentido, salienta-se a 
importância desempenhada por estudos científicos voltados a análise e compreensão 
de seus sistemas ambientais, bem como as implicações que as práticas sociais exercem 
sobre eles. 

          Seguindo esta linha de raciocínio, destacam-se a importância desempenhada por 
estudos associados a análise de bioindicadores ambientais, entendido enquanto 
qualquer forma de vida que possa fazer a mensuração e avaliação quanto a condição 
de um ecossistema (SILVA, 2010). Destarte, os bioindicadores detém o intuito de avaliar 

o grau de qualidade e conservação de tais espacialidades. 

          Neste cenário, sobressai-se os foraminíferos, compreendidos enquanto 
"protoctistas microscópicos, de dimensões variando entre 0,1 e 2,0 mm de diâmetro, 
que possuem seu corpo envolto por uma “carapaça” de formatos variados em função da 

adaptação ao ambiente ao qual está inserido" (VIEIRA E DANTAS, 2015). 

          Tratam-se de organismos facilmente identificáveis, de coleta facilitada, com 
abrangente distribuição geográfica, detendo características ecológicas e biológicas bem 
conhecidas. Essas peculiaridades corroboram com a frequente utilização dos mesmos 
enquanto bioindicadores ambientais, no tocante a poluição decorrente do lançamento 
de esgotos domésticos, industriais ou qualquer outro agente com potencial poluidor, 
bem como a identificação de mudanças de temperatura, tendo em vista que os mesmos 
incorporam às características das variações do ambiente no qual estão inseridos. 

          Diante disso, este escrito tem como objetivo apresentar resultados preliminares 
de um projeto voltado a análise geoambiental da Reserva Biológica Atol das Rocas, Rio 
Grande do Norte (RN), enfatizando a existência de foraminíferos como bioindicadores 
ambientais, durante campanha realizada em 2018. 

          A Unidade de Conservação (UC) enquadrada como Reserva Biológia Atol das 
Rocas (FIGURA 01), localizada a 145 km a Oeste do Arquipélago Fernando de Noronha 
e a aproximadamente a 260 km a Nordeste da cidade de Natal, é uma área de constante 
vigilância redigido pelo Governo Federal pelo decreto de 1986 em parceria com o 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO). 

          A relevância deste ensaio dar-se-á em função da importância atribuída aos 
estudos voltados a análise das condições geoambientais, assim como seu grau de 
conservação e qualidade ambiental, no que se concerne ao nível de poluição de um 
determinado lugar, evidenciando a necessidade de buscar alternativas as quais possam 
possibilitar a promoção da preservação e/ou conservação ambiental. 

 
Metodologia 

 
          As coletas em campo foram uma etapa imprescindível para a realização da 
pesquisa. Para tanto, realizou-se a demarcação estratégica de três pontos, mais 
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precisamente sendo: início da trilha (P1), meio da trilha (P2) e fim da trilha (P3). Essas 
amostras foram devidamente ensacadas e etiquetadas para posterior análise em 
laboratório. 
  
          Esta produção integra o projeto intitulado "Plano 02 - Coleta e Análise de 
foraminíferos e confecção de gráficos e tabelas e mapa de acessibilidade local", em 
parceria com o ICMBIO e o Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (DGE/UFRN). Dentre outros, tem como premissas a minimização dos 
impactos nas áreas de concentração de foraminíferos presentes, pois os mesmos estão 
em processo de formação e são extremamente frágeis. 

          Vale salientar que o mesmo está em andamento, contando com a colaboração de 
doutores e graduandos do curso de geografia da UFRN. Ademais, o referido projeto já 
vem sendo realizado desde o ano de 2014, por intermédio da designação de 
pesquisadores a Reserva Biológica Atol das Rocas, com intuito de coletar dados e 
informações hidrodinâmicas, topográficas, sedimentológicas e meteorológicas locais, 
para as devidas análises (em campo, gabinete e laboratório). No entanto, destaca-se o 
fato de que esta pesquisa versa sobre os bioindicadores geoambientais, ou seja, os 
foraminíferos. 

          No que tange a execução desta pesquisa, a mesma está orçada em três principais 
etapas, aqui denominadas como: etapa de gabinete, etapa empírica e etapa pós-
empírica (Tabela 01). Na etapa de gabinete foram realizadas pesquisas bibliográficas 
visando a compilação de informações sobre a área em estudo, bem como o 
embasamento teórico para seu desenvolvimento e análises a serem realizadas. 

 

Resultados e Discussões 

 

          A empiria foi realizada a partir de uma expedição de campo realizada por três 
pesquisadores (graduandos em geografia) e um técnico do ICMBIO, no período de 04 
de julho a 05 de agosto de 2018, oportunidade onde foram coletadas 72 (setenta e dois) 
espécies de foraminíferos. Embasado nas contribuições de Almeida (2018), são 

destacados resultados preliminares para esta produção. 

          Após chegada em laboratório, as amostras seguiram para análise. Quanto aos 
resultados adquiridos, destaca-se o fato de que em todos nos pontos P1 e P2 foram 
identificadas as mesmas espécies, mudando apenas a frequência de aparição. Assim, 
podemos mensurar: em P1 a que mais apareceu foi a espécie Sorites Marginalis (num 
total de 15), Heterostegina Subo (12), Archais Angulatus (7), Amphistetina Lesonii (5) e 
Gypsina Vesicularis (3). Total de foraminíferos encontrados no início da trilha: 42 
(quarenta e dois). 

          Já no meio da trilha (P2) foram identificados 22 (vinte e dois) foraminíferos, sendo 
a espécie com maior frequência a do tipo Gypsina Vesicularis (7), e a de menor repetição 
a Archais Angulatus (2). Em P3 foram identificados 4 (quatro) espécies, sendo Sorites 
Marginalis com maior periodicidade (3) e Archais Angulatus com menor (1). Aqui, 
diferente de P1 e P2 não foi identificado a espécie Heterostegina Subo. Ao fim da trilha, 
foram identificados 8 (oito) foraminíferos. 
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          Ainda, pôde-se mensurar enquanto resultados preliminares a existência de 
foraminíferos em abundância, de modo a evidenciar que o ambiente está em elevado 
grau de conservação, atrelado com suas condições geoambientais. Esse fato está em 
encontro com as contribuições de Almeida (2018), ao destacar a grande quantidade de 
foraminíferos do Atol das Rocas, os quais se encontram, em sua maioria, mortos, muitos 
quebrados, decorrente da dinâmica oceânica deste local. 

 
Conclusão 

 

          A pesquisa em questão teve duração de 08 (oito) meses. Iniciada em 13/11/2018 
e finalizada em 31/07/2019, e contribuiu de forma significativa para com o 
desenvolvimento científico, crítico e cidadão dos envolvidos, em especial dos alunos de 
Iniciação Científica os quais tiveram o prazer de atuar em bases de pesquisa e 

compartilharam conhecimentos. 

          Torna-se importante ressaltar o fato de que o conhecimento teórico visto em sala 
de aula muito aliou-se das práticas vivenciadas em campo e no laboratório. Desta 
maneira, não somente despertou o interesse dos envolvidos, quanto também fez crescer 
a expectativa de continuar pesquisando e dedicando parte do tempo as pesquisas e a 
agregação dos saberes. 

          Abordando especificamente a abordagem proposta para esta produção, que foi a 
de análise de foraminíferos, foi possível perceber a importância destes, uma vez que o 
ambiente do Atol das Rocas é caracterizado com elevado grau de conservação, em 
função da existência de foraminíferos em abundância, atrelado com suas condições 
geoambientais. 

           Para não concluir, surgem recomendações futuras para estudos envolvendo a 
comunidade de foraminíferos no Atol das Rocas, haja visto a enorme variedade disposta 
no local. Além de trazerem contribuições apuradas e relevantes para a ciência, 
certamente o aprofundamento deste tema subsidiará e facilitará trabalhos os quais 
envolvam o Atol. 
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Figura 01 - Mapa de Localização da Reserva Biológica Atol das Rochas. Fonte: Almeida, 
2018 
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Tabela 01 - Integração das etapas. Fonte: Autoria Própria, 2019. 

 

 

Figura 02: Procedimentos Laboratoriais realizados nas amostras referente à 4ª 
expedição ao Atol das Rocas (ano 2018) 
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TÍTULO: Dostoiévski: entre niilismo e espiritualismo 

Resumo 

 

Este trabalho objetiva investigar, através de uma abordagem filosófica, o embate entre 
o niilismo e o espiritualismo no herói de Dostoiévski, no romance Crime e castigo (1866). 
Os teóricos Constantin Noica e Mikhail Bakhtin, principalmente, orientam esta pesquisa. 
Assim, alinhamos ao método teórico-analítico de Bakhtin o sistema ontológico de Noica, 
buscando iluminar o texto de Dostoiévski com um novo olhar crítico. Noica, autor de As 
seis doenças do espírito contemporâneo, nos proporciona uma meditação filosófica a 
respeito da obra do escritor russo, defendendo a impossibilidade da realização do 
‘individual’ no herói dostoievskiano. Ao passo que o crítico Bakhtin, em Problemas da 
poética de Dostoiévski, explora o dialogismo na obra do romancista, evidenciando uma 
multiplicidade de consciências e mundos que povoam o universo literário do autor. 
Porém, descobrimos que, em função da preponderância da ideia sobre o herói, ambos 
localizam o conflito no âmbito da individualidade da personagem, como atesta o 
exemplo de Raskólnikov. Por fim, ao desenharmos uma trajetória narrativa do romance, 
e ainda sob o horizonte do dualismo filosófico, encaramos, embora brevemente, o 
problema metafísico da liberdade. 

 
 
Palavras-chave: Niilismo; espiritualismo; doenças do espírito. 

TITLE: Dostoyevsky: between nihilism and spiritualism 

Abstract 

 

The objective of this study is to investigate, from a philosophical perspective, the clash 
between nihilism and spiritualism in Dostoyevsky's hero, in the novel Crime and 
Punishment (1866). The theories that inform this study are primarily those of Constantin 
Noica and Mikhail Bakhtin. Thus, we align Bakhtin's theoretical-analytical method to 
Noica's ontological system, in an effort to illuminate Dostoyevsky's text with a new critical 
gaze. Noica, the author of The Six Maladies of the Contemporary Spirit, provides us with 
a philosophical meditation regarding the Russian writer's work, defending the 
impossibility of "self-realization" in Dostoyevsky's hero. While literary critic, Bakhtin, in 
Problems of Dostoyevsky's Poetics, explores the dialogism in the novelist’s work, 
showing a multiplicity of consciousness and worlds that populate the author's literary 
universe. However, we discover that, given the prominence of the idea about the hero, 
both locate the conflict in the realm of the individualized character, as the example of 
Raskolnikov attests. Finally, on outlining a narrative trajectory of the novel, still within the 
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horizon of the philosophical dualism, we confront, although briefly, the metaphysical 
problem of freedom. 

 
 

Keywords: Nihilism; spiritualism; maladies of the spirit. 

Introdução 

O presente trabalho investiga a abordagem filosófica do personagem em Fiodor 
Dostoiévski (1821-1881), especialmente no livro Crime e castigo (1866). Buscamos 
evidenciar o niilismo versus espiritualismo, explorando o sentido metafísico na obra. Os 
teóricos principais que norteiam esta pesquisa são Constantin Noica e Mikhail Bakhtin. 
Noica nos proporciona uma meditação filosófica a respeito da obra do escritor russo, 
defendendo a impossibilidade da realização do ‘individual’ no herói dostoievskiano, 
como observamos em Raskólnikov. Já o crítico Bakhtin explora o dialogismo na obra do 
romancista, evidenciando uma multiplicidade de consciências e mundos que povoam o 
universo literário do autor. Desse modo, partimos do pressuposto de que essa variedade 
de vozes no romance pode reforçar, de forma veemente, a ausência de individualismo 
em Raskólnikov. 

Em Crime e castigo, o personagem Raskólnikov é um ser dividido entre o apelo 
individual e o coletivo. O questionamento que norteia o romance é o fato de ser válido 
ou não eliminar um indivíduo em prol da coletividade. É entre esses dois polos que se 
configura o problema da liberdade metafísica do homem. Afinal, quem falaria mais alto, 
o individual dominado pela razão ou a coletividade com o limite da ética? 

Crime e castigo faz parte dos romances de maturidade de Dostoiévski. A obra traz como 
protagonista o ex-estudante Raskólnikov, um jovem intelectual que vive em um 
miserável quarto alugado. Sofrendo privações, o personagem elabora uma teoria social 
que consiste em eliminar os empecilhos maléficos que impedem o bom funcionamento 
da sociedade. No enredo desse romance, o empecilho é a proprietária da pensão a 
quem ele deve meses de aluguel, além de ter penhorado poucos objetos de valor. 
Conforme a sua teoria, eliminando um indivíduo avarento, ou seja, assassinando-a e 
roubando-a em seguida, Raskólnikov livraria a sociedade da usura da proprietária e 
ainda poderia beneficiar outras pessoas com as posses roubadas. Seria, portanto, 
praticar uma má ação para em seguida beneficiar outras pessoas com boas ações. Eis, 
em resumo, o plano do ex-estudante. 

 
Metodologia 

 

Partindo do conhecido e consolidado estudo de Bakhtin a respeito da poética do 
romancista russo, esta pesquisa investiga o romance dostoievskiano por um diferente 
viés, oferecendo um novo olhar na interpretação da obra por meio da filosofia do romeno 
Noica. O método utilizado neste estudo prioriza uma perspectiva filosófica, bem como a 
análise do discurso. Como sabemos, Bakhtin empenhou-se na criação de categorias de 
análise da linguagem, como o dialogismo. De forma semelhante, Noica criou categorias 
de análise que resultou nas seis doenças espirituais do mundo contemporâneo. Ambos 
os autores se destacam por terem cunhado novas categorias de análise. Desse modo, 
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a presente pesquisa visa estabelecer um diálogo entre questões tanto filosóficas como 
literárias. Ao adentrarmos o método teórico-analítico de Bakhtin, unido ao sistema 
ontológico de Noica, buscamos iluminar o texto de Dostoiévski com um novo olhar 
crítico. Tal investigação foi iniciada por Rosanne Araújo, em seu livro Diagnóstico 
literário à luz das seis doenças espirituais de Constantin Noica, ao aprofundar a teoria 
de Noica na análise de Os demônios, de Dostoiévski. 

Nesta pesquisa de Iniciação Científica, proponho expandir a teoria de Noica, aliada ao 
pensamento de Bakhtin, provando que, para além de Os demônios, a obra 
dostoievskiana como um todo incorpora a doença espiritual apontada por Noica. No 
intuito de esclarecer o referencial teórico e crítico utilizado, vejamos, ainda que de forma 
sucinta, os dois livros que norteiam o presente estudo. 

Em Problemas da poética de Dostoiévski, Bakhtin constrói a sua famosa tese do 
romance polifônico; em resumo: “os romances de Dostoiévski são totalmente [grifo 
nosso] dialógicos” (BAKHTIN, 1997, p. 310). Dessa forma, a peculiaridade constitutiva 
e estrutural dos romances do escritor russo não é senão a autêntica polifonia de vozes 
plenivalentes que se articulam no todo da construção romanesca: isto é, o romance é 
disposto como um grande diálogo, comportando os microdiálogos das consciências 
independentes das personagens, ou ainda, o “discurso sobre o discurso, voltado para o 
discuro” (BAKHTIN, 1997, p. 310). Com efeito, em Dostoiévski, tudo concorre para a 
interação dialógica dos discursos. 

Filósofo romeno, autor de As seis doenças do espírito contemporâneo, Constantin Noica 
elaborou um sistema ontológico composto pela tríade – Geral, Individual e 
Determinações. Conforme o autor, o ser padece de doenças espirituais em detrimento 
do desequilíbrio dessa tríade. As seis doenças cunhadas por Noica têm raiz grega e, 
ainda que resultem em neologismos com uma pitada de humor e ironia, denotam 
método e precisão teórica. As doenças são caracterizadas pelo excesso ou pela falta 
de um dos elementos da tríade. São elas: catolite (ausência do geral), acatolia (recusa 
do geral), todetite (ausência do individual), atodecia (recusa do individual), horetite 
(ausência de determinações), ahorecia (recusa de determinações). Em seu livro, o 
filósofo identifica essas doenças na cultura, nas nações, em personagens literários e 
nos seres em geral (desde o micro ao macro organismo), demonstrando que para além 
das doenças somáticas, o mundo padece, também, de doenças espirituais. 

Para esta pesquisa, iremos nos deter somente em uma doença, a todetite, evidenciada 
nos personagens dostoievskianos. É fato que Noica refere-se à obra Os demônios ao 
identificar a todetite nos heróis do escritor russo. Contudo, neste estudo optamos pelo 
enfoque no romance Crime e castigo por se tratar de um embate entre o eu individual 
de Raskólnikov e a submissão de sua vontade ao coletivo. Observamos que a categoria 
filosófica de Noica pode ser aplicada à obra dostoievskiana como um todo. 

Naturalmente, a doença espiritual do homem contemporâneo nos remete ao niilismo, 
termo filosófico desenvolvido por Nietzsche e incorporado nos romances de Dostoiévski. 
Assim, confirmando o título desta pesquisa “Dostoiévski: entre niilismo e espiritualismo”, 
exponho o surgimento do espírito niilista e sua aplicação nos personagens russos. 

No campo da filosofia, Nietzsche conceituou o niilismo na tentativa de capturar a 
essência da modernidade. Uma de suas principais obras, A vontade de poder (1906), é 
uma contra resposta à tendência niilista da modernidade. Nietzsche foi o filósofo que 
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mais se debruçou sobre o niilismo enquanto que Dostoievski foi um dos escritores 
principais a colocar em prática o niilismo através da criação de personagens que por 
mais que busquem a sua superação encontram-se limitados pela contingência da vida 
e pelas vicissitudes do destino. O sentimento niilista que envolve a obra do escritor de 
Crime e castigo sinaliza para uma nova configuração do herói contemporâneo. Cada 
vez mais os personagens são encurralados em situações diversas, nas quais os valores 
são postos a prova e a fé em um mundo melhor não possui mais relevância alguma. 

 

Resultados e Discussões 

 

Joseph Frank, em “Retrato de um niilista”, de seu livro Dostoiévski: um escritor em seu 
tempo, ressalta a importância do surgimento do romance Pais e filhos (1862), de Ivan 
Turguêniev, que dividiu a sociedade russa entre os intelectuais da nobreza da década 
de 1840 e os radicais dos anos de 1860. Pais e filhos foi a obra que popularizou o termo 
niilismo. A narrativa apresenta o jovem protagonista Bazárov, estudante de medicina, 
que retorna à casa dos pais, com o seu amigo Arkádi, para passar as férias. Cético, 
materialista e prático, Bazárov contesta os valores de sua época e a tradição dos pais. 
Segundo o próprio romancista, Pais e filhos é considerada uma obra embrionária do 
niilismo. De acordo com Frank, é imprescindível compreender o sentimento niilista que 
proclamava uma nova Rússia nessa época, para interpretarmos os temas 
dostoievskianos. A cisão entre duas Rússias, trazida pela controvérsia sociocultural em 
Pais e filhos, parece estar presente em toda a obra de Dostoiévski, especialmente em 

Crime e castigo, cujo herói é cindido entre racionalismo e espiritualismo. 

Como bem afirma o biógrafo de Dostoiévski, o ataque aos princípios morais e éticos da 
sociedade conservadora 

constitui a base do que Turguêniev rotula de niilismo de Bazárov – um termo que tinha 
acabado de entrar em voga em relação aos radicais e estava destinado, em 
consequência do romance de Turguêniev, a uma grande carreira. Um niilista, Arkádi 
explica com impaciência, “é uma pessoa que não se curva diante de nenhuma 
autoridade, que não admite nenhum princípio aceito sem provas, com base na fé, por 

mais que esse princípio esteja cercado de respeito.” (FRANK, 2018, p. 420) 

Conforme o trecho citado, observamos que Joseph Frank retoma a definição de niilista 
em Pais e filhos, reforçando a ideia de um personagem (Bazárov) que se coloca acima 
de todos, de inteligência superior aos demais, anunciando um novo tempo. Senhor de 
si, Bazárov é comandado pelo cálculo pessoal, sem respeitar nenhuma ordem ou lei 
que atravesse o seu caminho. “Três anos depois, Raskólnikov, em Crime e castigo, 
mostrará o que pode acontecer quando essa interpretação do tipo Bazárov é posta à 
prova” (FRANK, 2018, p. 423). Isso posto, vemos que se Turguêniev teorizou o niilismo 

com o seu protagonista, Dostoiévski incorporou-o em Raskólnikov. 

Então pode-se mesmo dizer que Dostoiévski investe precisamente contra o que viria a 
ser chamado de “niilismo russo”, tendência sociocultural de ampla expressão nacional, 
inaugurada, como vimos, através da publicação de Pais e filhos. De acordo com seu 
julgamento, o niilismo russo é uma doutrina – se comparada ao “socialimo utópico” de 
Tchernichévski, presente em seu romance O que fazer? (1863), que constituira um 
verdadeiro marco cultural – mais forte e perigosa, pois que estimula uma elite de 
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indivíduos, ditos “superiores” ou “extraordinários”, a transpassar qualquer regimento das 
normas morais, segundo os interesses da razão egoísta. É o que explica de maneira 
sucinta Aurora Fornoni Bernardini (2018, p. 109): “foram os possíveis efeitos morais 
dessa ideologia radical em metamorfose que Dostoiévski retratou em Crime e castigo”. 

O dualismo filosófico se faz presente na literatura dostoievskiana como um todo, 
revelando o embate entre crença e desonra, entre os valores cristãos e a degradação 
do indivíduo, entre Deus e o homem. Conforme esse dualismo, a realidade vivenciada 
pelo personagem sempre lhe mostrará a outra face da moeda, como evidenciamos no 

próprio título do romance Crime e castigo. 

A vontade e a força indomáveis em Raskólnikov de servir a uma ideia, julgando-se cada 
vez mais acima e superior ao povo russo, impulsionam a realização do crime. O ideal 
defendido pela mente calculista do ex-estudante é a de que a sociedade é dividida em 
pessoas superiores e inferiores. As primeiras devem agir conforme o seu entendimento 
para o bem da sociedade, ainda que infrinjam a moral e a ética. Dessa maneira, tudo é 
permitido para essas pessoas que se colocam além do bem e do mal. Raskólnikov 
escreve um artigo “Sobre o crime”, justificando sua teoria ao afirmar que os mais fortes 
devem ter o direito até mesmo de matar se for para o bem de uma comunidade. 
Defende, ainda, que as pessoas ordinárias ou fracas devem ser esmagadas como 
piolhos por indivíduos fortes e extraordinários, caso sejam danosas à sociedade. Após 
escrever o artigo e identificar-se fortemente com a sua teoria, o personagem planeja 
matar a proprietária do quarto onde vive. Revela-se extremamente sensível e irmanado 
com a pobreza ao seu redor. Pensa que se tivesse condições mudaria a vida de muitas 
pessoas, a começar por tirar sua mãe e irmã da miséria. Assim, imbuído de um 
sentimento de superioridade, decide assassinar a velha usurária, pois esta seria um 
piolho a menos no mundo. Ao cometer o crime, estaria livrando outros inquilinos 
estudantes que possuíam débito com ela; além disso, poderia, após o assassinato, 
roubar as economias da usurária já que ela passara a vida explorando outras pessoas. 

A liberdade de ação apresenta-se como um tema extremamente complexo na ficção do 
escritor russo. Seguindo o pensamento de Raskólnikov, a liberdade metafísica do 
homem é plena. O homem é livre para executar suas ações conforme sua razão e 
discernimento. No entanto, a própria consciência que o impulsiona a agir termina 
impondo limites a suas ações. Eis o impasse do pensamento de Raskólnikov: perceber 

que é livre e, ao mesmo tempo, admitir os limites de sua liberdade. 

Conforme o enredo da narrativa, o protagonista deseja praticar o assassinato da 
usurária, obedecendo a teoria desenvolvida em seu ensaio “Sobre o crime”. Ao mesmo 
tempo em que o ex-estudante pensa ser um livre pensador capaz de formular teorias, 
colocando-as em prática e considerando-se superior aos demais, ele cai em si e percebe 
que, na verdade, sua pretensa ‘liberdade’ termina por ser extinta quando ele anula o seu 
individual em prol de uma ideia, uma teoria, uma ordem que, mais adiante, imputar-lhe-
á a terrível culpa. E aqui temos o impasse: seria Raskólnikov um exemplo de realização 
individual ou de servidão a uma teoria? Leiamos a explicação de Noica a respeito da 
doença espiritual todetite, causada pela incapacidade para desenvolver uma 
individualidade adequada: “a todetite é de certa forma a doença da perfeição, ou seja, 
no homem, da disposição teórica particular em que ele coloca sua servidão a um sentido 
geral, e que o impede de encontrar o seu individual apropriado.” (NOICA, 2011, p. 73). 

Vejamos agora um elo teórico que ligue os nossos dois críticos. Antes, porém, para 
melhor situarmos a discussão, é mister extrair algumas considerações de Bakhtin a 
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respeito do herói dostoievskiano. Dada a enfânse no discurso – e na interação produtiva 
dos mesmos –, as obras de Dostoiévski são, na sua natureza íntima, a representação 
artística da ideia, de modo tal que “o herói de Dostoiévski é o homem de ideias” 
(BAKHTIN, 1997, p. 95). Ademais, ele não é só um discurso sobre si mesmo, sobre sua 
individualidade concreta ou sobre o seu contexto mais imediato, mas também, e 
sobretudo, um discurso sobre o mundo; quer dizer, o discurso engendrado pela 
consciência do herói expande-se numa universalidade, num geral. Noutras palavras: 
“ele não é apenas um ser consciente, é um ideólogo” (BAKHTIN, 1997, p. 87). Isto, como 
é claro, aplica-se perfeitamente a Raskólnikov: ele é um homem de ideias, um ideólogo 
– e sua própria tipicidade social atesta esta condição. Então, podemos vê-lo através da 
ideia, e pela ideia o vemos, posto que, no universo literário de Dostoiévski, “cada ideia 
representa o homem em seu todo” (BAKHTIN, 1997, p. 105). 

Portanto, o que já antevemos a partir das reflexões de Noica, é justamente esta 
característica, ou seja, a inquestionável preponderância da ideia sobre o herói e o seu 
âmbito individual, que faz desembocar os estados de crise, ou de adoecimento do 
espírito. Observemos: 

A todas as personagens principais de Dostoiévski é dado “pensar nas alturas e as 
alturas buscar”, em cada uma delas “há um ideia grandiosa e não resolvida”, todas 
precisam antes de tudo “resolver uma ideia”. E é nessa solução da ideia que reside toda 
a autêntica e a própria falta de acabamento dessas personagens. (BAKHTIN, 1997, p. 

97) 

Desse modo, temos diante de nós apenas uma primeira aproximação viável entre os 
dois autores discutidos. Ambos convergem no seguinte: tanto para Noica quanto para 
Bakhtin, nas personagens dostoievskianas, a ideia grandiosa e situada nas alturas, e 
que os consome de forma extrema e esmagadora, está na causa de suas instabilidades 
espirituais. Busquemos, agora, sem extenuar absolutamente a potência interativa dos 
dois pensamentos, um afastamento. Ao que nos parece, Bakhtin destaca o contorno 
dialético da questão. Ele nota, precisamente, que “a falta de acabamento” das 
personagens as impele para o contanto e o diálogo com o outro, e aí pode residir a 
solução – ou a amenização, para melhor dizermos – do conflito. Pois a palavra 
verdadeira vive tão somente pelo diálogo. E este diálogo, em Dostoiévski, possui um 
esquema básico e muito simples, qual seja: “a contraposição do homem ao homem 
como contraposição do ‘eu’ ao ‘outro’” (BAKHTIN, 1997, p. 293). Está claro: 
Raskólnikov, só com o seu próprio diálogo intradiscursivo, delirando num cubículo 
empoeirado, justifica teoricamente um assassinato; mas ao se contrapor a Sônia, em 
diálogo vivo e dinâmico, indo ao seu encontro, experienciando profundamente a 
alteridade humana, já não é mais o mesmo, e dá um passo rumo à sua redenção 
espiritual. Sendo assim, se em Noica (2011, p. 82) “[...] o homem quer ser e quer ver 
um mundo que é”, Bakhtin (1997, p. 93) acrescenta um traço importante, e nos propõe 
que “duas vozes são o mínimo de vida, o mínimo de existência”. E depois, sentencia de 

modo categórico: “ser significa comunicar-se pelo diálogo” (BAKHTIN, 1997, p. 93). 

Então, seguindo a nossa exposição entre os dois pensadores, se ser é conviver, não 
por outra razão Dostoiévski, sob a interpretação bakhtiniana, converte-se num crítico da 
ideologia individualista, quando nos evidencia que “não posso me tornar eu mesmo sem 
o outro” (BAKHTIN, 1997, p. 323). Isto, de fato, está muito distante das considerações 
filosóficas de Constantin Noica. Mas, em todo caso, os dois teóricos, enquanto analisam 
argutamente a obra de Dostoiévski, têm a atenção voltada para o problema da 
individualidade. É que ambos a encaram como o lócus do conflito. 
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A teoria de Raskólnikov baseava-se no fato de ele ser um indivíduo extraordinário que 
teria liberdade de assassinar a velha avarenta a sangue frio, para livrar a sociedade de 
uma erva daninha, um piolho social. Sacrificando o individual ele poderia beneficiar o 
coletivo. No entanto, ao realizar o crime, o personagem percebe que ele não é feito 
somente de razão. Descobre que possui alma e que esta, aliada à consciência, vai além 
de sua razão calculista. Afinal, ao se rebaixar ao crime, não seria o próprio Raskólnikov 
um piolho social? Sua consciência clama por uma reparação. O personagem percebe 
que, como sua ideia não transcorreu do modo como havia idealizado, o melhor seria 
pagar pelo crime para ter um pouco de paz na consciência. Ainda, não seria o romance 
Crime e castigo uma verdadeira lição de que não há a divisão entre pessoas ordinárias 
e extraordinárias, e de que todos os indivíduos compõem uma humanidade, ainda que 
esta apresente falhas? 

Assim como Raskólnikov sacrificou a velha em prol da humanidade, pensando que 
estaria subtraindo a maldade do mundo, Dostoiévski sacrificou o seu herói para revelar 
ao leitor que o individual e o ideal devem caminhar juntos, equilibrados. Raskólnikov 
sacrificou o seu individual por uma ideia – eliminar a usurária e beneficiar outras pessoas 
–, porém, ao fazê-lo eliminou a si mesmo. Agiu por um impulso indomável, colocando-
se acima do bem e do mal, e olvidou por completo a ética ao retirar a vida do outro. 

Por fim, o herói rende-se ao cristianismo. A narrativa desenha uma trajetória muito clara 
que parte do niilismo para se alcançar uma compreensão profundamente espiritual, 
cósmica. Sem dúvida, o que ocorre com Raskólnikov é uma experiência redentora, uma 
modificação cortante, embora progressiva. Quando ele aceita o amor de Sônia para com 
ele e o dele para com Sônia: assiste-se a uma ressureição através da compreensão 
amorosa. Desse modo, as últimas páginas situadas no cárcere da Sibéria resumem-se 

a um relato libertador: 

[...] aqui já começa outra história, a história da renovação gradual de um homem, a 
história do seu gradual renascimento, da passagem gradual de um mundo a outro, do 
conhecimento de uma realidade nova, até então totalmente desconhecida. 

(DOSTOIÉVSKI, 2016, p. 536) 

Por outro lado, não se perde de vista em Dostoiévski, aqui como em outro lugar de sua 
obra, uma certa concepção trágica que põe a vida humana sob a acirrada luta entre o 
bem e o mal. E sob essa luta é que se conquista a liberdade. Com razão, refletindo 
sobre este problema, o filósofo italiano Luigi Pareyson (apud BERNARDINI, 2018, p. 
115), destaca no autor russo duas liberdades: “a liberdade do Gênesis, com a qual Adão 
se rebela contra Deus, e a liberdade do Evangelho, com a qual a liberdade do Cristo 
liberta os homens”. Deve-se assim pensar a redenção de Raskólnikov. A rebelião inicial, 
fundamentada na exaltação de si próprio, e para além de qualquer norma, dá passagem 
paulatina à renovação moral, ao surgimento de um homem novo, renascido. Quer dizer, 
devemos acompanhar este movimento, que vai da liberdade do Gênesis para a 
liberdade do Evangelho: do primeiro ao último Adão. Neste ponto, vemos que, para 
Dostoiévski, a exaltação do mal nos leva até o bem, ou descer até os mais baixos dos 
infernos significa o primeiro passo rumo à elevação espiritual. Explica-nos o crítico 
húngaro László Földény (2014, p. 62): “No inferno existe redenção. Ou melhor, aos olhos 
de Dostoiévski, a redenção não é possível sem a experiência do inferno”. 

Finalmente, acrescente-se que: embora, de modo geral, os personagens 
dostoievskianos revelem certa independência do autor, ainda apresentam uma certa 
dependência em relação ao pensamento russo da época. Observamos a independência 
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interior, ou seja, a consciência individual do personagem, com os momentos em que 
percebemos o ideal russo unificando todos eles, limitando, assim, a individualidade do 
sujeito em prol de um todo coeso do posicionamento ideológico russo. 

 

Conclusão 

 

À guisa de conclusão, retomemos algumas de nossas descobertas, dando a elas o 
merecido destaque. Em primeiro lugar, contudo, é lícito ressaltar a metodologia 
empregada, posto que através dela, e só através dela, podemos chegar a estes 
resultados. De fato, a utilização criativa do método nos proporcionou achados crítico-
interpretativos igualmente inovadores. Partimos de um lugar comum, já 
demasiadamente explorado e sedimentado por farta literatura especializada no tema, 
qual seja: a abordagem de Bakhtin acerca da poética de Dostoiévski. E sobre esta base, 
erguemos, talvez justamente motivados pelo espírito dialógico do teórico russo, uma 
interação viva, imprevista e inteiramente inusitada. Pois sobre a base firme da crítica 
bakhtiniana alçamos a especulação filosófica de Constantin Noica. Este pensamento, 
verdadeiro sistema ontológico, mas de grande serventia à reflexão literária, quando 
situado conjuntamente, em diálogo, com a tese do romance polifônico, lançou nova luz 
sobre Dostoiévski, e especialmente sobre a apreciação do problema do herói na obra 
do romancista. 

Nesse sentido é que obtemos, provavelmente, o principal resultado da pesquisa. 
Mediante essa conexão teórica, tornou-se claro que o herói de Dostoiévski – fazendo-
se apenas preciso olhar atentamente ao caso emblemático de Raskólnikov – é 
permanentemente atribulado por uma enorme ideia, que o esmaga, o sufoca e, eis o 
que mais importa, limita o seu campo individual, impossibilitando assim a sua realização 
efetiva. Dividido, então, o herói dostoievskiano é um ser em crise, ou que sofre de um 
adoecimento espiritual: nomeadamente, a todetite (ausência do individual). E, como 
expusemos anteriormente, tanto Bakhtin quanto Noica, guardada as devidas 
proporções, apontam para essa mesma direção: é esse ponto de contato entre os dois 
autores o mais relevante. Não queremos, obviamente, desconsiderar as 
particularidades de cada um, muito menos encerrar totalmente as possibilidades. 
Porque, se optamos por esse caminho, foi tão só no intuito de melhor captarmos o nosso 
objeto. 

Desse modo, vimos que na ausência de seu individual apropriado, e cruzado por duas 
correntes culturais de peso do mundo russo, o niilismo e o espiritualismo, a história de 
Raskólnikov traça uma parábola que o impele rumo à redenção espiritual. O seu 
percurso não é senão o testemunho da passagem de um tipo de liberdade a outro. De 
início, é tomado pelo ímpeto niilista, que o corrói desde dentro; mas no fim do romance, 
Raskólnikov não é mais o mesmo, é outro – um novo homem, moralmente renascido e 
renovado. Ele vai, portanto, tal como afirma Luigi Pareyson, da liberdade do Gênesis à 
liberdade do Evangelho. 
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Resumo 

Este trabalho tem como propósito investigar as diversas maneiras de perceber, criar e 
representar o espaço através das imagens, bem como o entrelaçamento do espaço 
urbano e as suas representações nas artes visuais (cinema, fotografia, pintura etc.). O 
relatório a seguir corresponde ao período de leituras das seguintes obras preliminares 
e que serviram de introdução à vasta bibliografia do projeto de pesquisa: A identidade 
cultura na pós-modernidade (1992), do sociólogo Stuart Hall; Bem vindo ao deserto do 
real (2013) de Zizek ; O Discurso Cinematográfico (1947), de Ismail Xavier e A voz no 
cinema: a articulação de corpo e espaço (1983), de Mary Ann Doane. Tais obras 
serviram de suporte teórico-metodológico para auxiliar tanto as análises fílmicas, quanto 
para pensar a imagem no contexto contemporâneo e seu modo de construção em outras 
linguagens. Examinar a representação dos espaços urbanos, arquiteturas, cidades, 
cultura moderna e seus valores simbólicos nos seguintes filmes Matrix (1999) de Lana 
Wachowski e Her (2013) de Spike Jonze, exigiu a atenta observação dos significados 
presentes na relação espaço-tempo-narrativa. Foi necessário, devido à condição do 
bolsista (baixa visão), recorrer à descrição audiovisual e corporal dos diferentes objetos 
de análise e de pesquisa. 
 
Palavras-chave: Espaço, Imagem, Artes Visuais, Representação. 

TITLE: Arts, Space and Modern Culture 

Abstract 

This work investigates the different ways of perception, creation and representation of 
space through images as well as the ways in which real urban space relates to visual 
arts (cinema, fotography, painting, etc.). This work uses as its theorhical framework the 
following: A identidade cultura na pós-modernidade (1992), by Stuart Hall; Bem vindo ao 
deserto do real (2013) by Zizek ; O Discurso Cinematográfico (1947), by Ismail Xavier 
and A voz no cinema: a articulação de corpo e espaço (1983) by Mary Ann Doane. These 
texts gave support to the film analysis produced and helped the thinking about the image 
within the contemporary context and its way of constructing itself by other languages. To 
examine the urban spaces, architectures, cities and modern culture and their symbolic 
values in films such as Matrix (1999) directed by the Wachowski brothers and Her (2013) 
by Spike Jonze, demanded a close observation of the signifyings that were presents in 
space-time-narrative. It was necessary for this work to resort on audiovisual and corporal 
description for a different way of analysis and research, due to the low vision condition 
of the scholarship holder. 
 
Keywords: Space, Image, Visual Arts, Representation. 

Introdução 
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A pesquisa a seguir corresponde ao período de leituras discursivas sobre a construção 
da imagem do espaço nas artes visuais, com ênfase na cinematográfica onde a 
composição do espaço para representar a realidade na modernidade perpassa pela 
discussão inevitável de seus múltiplos significados e possibilidades representacionais.  
  
Diante das inúmeras possibilidades que envolvem o conceito de representação, pode-
se afirmar com relativa certeza que a imagem tornou-se gradativamente um tópico de 
extrema relevância nos estudos acerca da representação na pós-modernidade. A 
imagem passa a configurar não apenas um modo de duplicação da realidade, mas uma 
forma de geradora de realidades possíveis. Dentro desse contexto, percebe-se uma 
avanço notório entre o pictórico, o fotográfico e cinemático. Com ênfase no espaço 
fílmico, notamos que a imagem do espaço é ampliada e passa, muitas vezes, a ser o 
próprio significado central da narrativa, principalmente que representa não apenas o 
lugar da cena, mas a extensão do modo de sentir e de pensar das personagens.  
  
Nesse sentido e, sobretudo, devido à extensa produção cinematográfica em seus 
diversos gêneros, optamos por analisar a relação entre o espaço objetivo-subjetivo em 
filmes cujos espaços escapam do sentido de paisagem geográfica para a ideia de 
lugares. Matrix na década de 1990, por exemplo, inaugura a ideia de um espaço 
construído e projetado fora da noção de tempo linear, antecipando já a noção central 
que não há tempo sem espaço ou espaço sem tempo. Tais noções não apenas se 
complementam como dependem uma da outra para existir.  
  
Pela ótica da personagem, New, personagem principal de Matrix vive dentro e fora de 
múltiplas realidades, fato que provoca no espectador uma quebra radical na própria 
noção de narrativa. Pode-se dizer que a sequencialidade é trocada por uma 
justaposição de espaço-tempo e de tempo-espaço. A tridimensionalidade ocupa valor 
central no filme. Já em Lily Wachowski e Her (2013) é notável a dimensão de um espaço 
subjetivo que liga a atitude dos personagens, a narrativa dos acontecimentos e seu 
encadeamento ao modo como o espaço é apresentado ao espectador. O espaço não 
se dá como realidade, mas como possibilidade de representação subjetiva. Ele funde-
se com a mente, com o modo de sentir, com o modo de desejar e participar da realidade. 
Trata-se de um espaço-imagem.  
  
É interessante notar, que não só o gênero determina a obra, como a obra de arte pode 
dinamizar e transforma o gênero. Não se trata de anular a narrativa, mas de torná-la um 
campo de experimentação visual. Os três filmes, acima citados, contribuem 
sobremaneira para o aprofundamento da noção de narrativa, de espaço e de imagem. 
 
Metodologia 

 
A pesquisa iniciou-se com as leituras teóricas, a partir da utilização de um software 
chamado “NVDA”, que serve para ajudar as pessoas com déficit-acentuado de visão a 
terem acesso ao uso do computador. Para realizar a leitura foi necessário a 
disponibilização dos textos teóricos em formato Word. A voz robótica escolhida pelo 
bolsista pesquisador foi a da Fernanda. Aqui, cabe notar a direta analogia co a voz da 
personagem virtual Samantha no filme Her do Spike Jonze. Diferente da voz do filme, 
realizada pela atriz …. a voz do programa não tem nuances, modulações,. O que torna 
a escuta cansativa, embora essencial frente ao acesso do conteúdo teórico. Todos os 
textos teóricos foram lidos a partir desse dispositivo.  
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Os fichamentos realizados foram realizados como forma de registro para comparação e 
discussão dos filmes. Relação e discussão só possível com a realização sistemática e 
periódica de seminários. Neles, as dúvidas eram sanadas e a discussão se realizava 
em permanente espaço de troca de conhecimento. Ainda, durante os seminários 
realizados e mediados pela orientadora e autora do projeto e do plano de trabalho, cada 
bolsista explicava e expunha seu modo de perceber a obra, confrontando com a 
discussão teórica provocada pelas leituras dos autores abordados. Devido a minha 
limitação visual, foi imprescindível a descrição audiovisual dos filmes acima elencados. 
  
Após o confronto entre obras e aporte teórico, era perfeitamente possível entender os 
níveis de complexidade entre arte, espaço e cultura moderna, pensando a modernidade 
como a descoberta consciente da imagem como possibilidade de criação e recriação de 
mundos possíveis. 
 
Resultados e Discussões 

 
Após o período de contato com os filmes, através da descrição audiovisual e do avanço 
nas leituras orientadas, pudemos associar que a teoria e a prática de análise. Por 
exemplo, o livro O Discurso Cinematográfico (1947), de Ismail Xavier, ainda que muito 
já se tenha avançado no que diz respeito ao discurso cinematográfico, continua sendo 
uma referência, principalmente quando o autor da obra afirma que a câmera capta a 
realidade através de uma máquina, o que torna o apreendido pelo olho artificial não uma 
cópia da realidade, mas uma cópia da imagem do real. Não se trata da captação da 
realidade, mas do processo de captação dessa imagem que pode criar espaços 
inusitados, ângulos inimagináveis, alterando diretamente o campo de recepção do 
espectador. O modo determinante não é mais a captura da realidade como modo 
figurativo, mas como possibilidade e criação de mundo possíveis, incluindo aqueles que 
não se limitam ao modelo do que existe concretamente. Her nesse sentido é exemplar 
e Matrix inaugural. Dito de outra forma, a imagem não representa mais o real, mas ela 
cria realidades que negam, distorcem, contaminam o real. Opera-se um contra-discurso 
à realidade como única referência possível.  
  
A duplicidade do real já foi muitas vezes assuntos da crítica não só em relação ao 
cinema, mas também diante de outras linguagens artísticas. A questão se torna mais 
problemática no cinema porque a ela está relacionada a ideia de movimento. Esse 
movimento provocado pelos recursos cinéticos (cor, som, justaposição, simultaneidade 
criam uma ilusão de sequencialidade muito próxima da narrativa tradicional, mas 
paradoxalmente contrária a ela. A realidade que o cinema representa é pura 
representação por mais real que a temática ou o modo como ela se organiza possa fazer 
crer. Por ser sempre imagem editada, e em movimento, o cinema cria uma ilusão 
(magia) que coloca o real em suspensão, sem abandoná-lo completamente.  
  
No processo de pesquisa e de realização do Plano de Trabalho, para analisar uma das 
cenas do filme Matrix (1999) de Lana Wachowski, foi necessário criar uma metodologia 
de descrição audiovisual e corporal, onde o bolsista Leonardo Medeiros, integrante da 
base de pesquisa, se disponibilizou a realizar a transcrição audiovisual das imagens. É 
importante ressaltar que nesse processo de captação de imagem, o pesquisador que 
necessita da descrição realiza um duplo trabalho: primeiro, ele escuta o diálogo do filme 
e depois a descrição do colaborador, o que resulta em uma dupla captação de imagens 
(a que ele apreende pelo diálogo, acústica; e a que ele apreende pelo filtro daquele que 
descreve a imagem). Esse modo de perceber permite uma tradução visual em tempo 
real-ficcional.  
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É importante notar que os dois filmes por nós analisados representam experiências 
limites no que diz respeito às noções do real. Discussão já apresentada por 
antecessores no campo da literatura e do teatro. Para William Irwin:  
  
O fenômeno Matrix pode ser compreendido, se considerarmos as influências dos temas 
que aparecem, direta ou indiretamente, no roteiro do filme. Citarei alguns exemplos: 
distopia, esperança, filosofia, 1984 de George Orwell, artes marciais, cybercultura, 
agentes secretos, conspirações, romance, Alice no País das Maravilhas de Lewis 
Carroll, messianismo, mitologia grega e céltica. Admirável Mundo Novo de Aldous 
Huxley, ficção científica e assim por diante. (IRWIN, 2003, p. 5) 
  
A lista de citações e referência percebidas pelo autor leva mais de quatrocentas páginas, 
o que demonstra que o filme apresenta-se como síntese de uma problemática que não 
só questiona o real como referencia, como o problematiza enquanto representação. 
Matriz pode ser considerado como um filme-matriz da problematização acerca da 
fronteira do real e suas implicações na paisagem geográfica (tanto física quanto 
humana) do sujeito contemporâneo. Espaço e lugares potencializam o lugar de 
transição de um mundo cada vez mais instável e mutável, pois o que o filme provoca 
nesse sentido é que não existe realidade dada, apenas realidade construída.  
  
O caso de Spike Jonze e, especificamente de sua obra Her, abre um espaço ainda mais 
efetivo de problematização do real, pois implica uma discussão sobre a relação humana 
amorosa e uma voz produzida artificialmente em laboratório. O espaço no filme se 
configura como um não lugar, a partir do qual a solidão dos grandes centros, o 
anonimato e a dispersão das relações confluem para o “deserto do real”. Samantha é 
um oásis dentro desse deserto, única e última ilusão de relação possível entre um 
homem e uma mulher, entre dois seres. Para Slavoj Zizek.  
  
Devemos aqui abandonar a metáfora do Real como a Coisa aterradora que não se é 
capaz de enfrentar cara a cara, como o Real definitivo oculto por trás dos véus 
imaginários e/ou simbólicos: a própria ideia de que, sob a aparência enganadora, oculta-
se uma Coisa Real definitiva, horrível demais para que possamos encarar diretamente, 
é a aparência definitiva. A Coisa real é um espectro fantasmático que garante a 
consistência de nosso universo simbólico, permitindo-nos evitar sua inconsistência 
constitutiva, seu antagonismo (Zizek, 2003, p. 46-47).  
  
Desse modo, o cinema parece antecipar o futuro ao mesmo tempo que desterritorializa 
a categoria do tempo em subdivisões espaciais cada vez menos demarcadas pelas 
ideias de território, de estabilidade espacial e temporal. Os efeitos disso podem também 
inaugurar um espaço de representação cuja a ideia de dentro e de fora, do interno e do 
externo, do físico e do cultural se tornem cada vez mais complexas. 
 
Conclusão 

 
Conclui-se que a imagem tem sido um dispositivo não só de representação, mas que 
possibilita pensar as diversas linguagens artísticas, sobretudo, às que compreendem as 
artes visuais, com ênfase no cinema e no audiovisual. A possibilidade de trabalhar com 
dois filmes que marcam diferentes conceitos de espacialidade, complexificando a noção 
de justaposição e simultaneidade permitiu entender melhor conceitos que atravessam 
teoricamente a modernidade e a pós-modernidade. A leitura orientada de autores 
complexos, como Ismail Xavier, Sturat Hall, Slavoj Zizek, entre outros contribuíram para 
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o entendimento de conceitos-chave, tais como: realidade, identidade, imagem, 
espacialidade etc. O fato de depender de uma descrição audiovisual na qualidade de 
bolsista, também significou a possibilidade de pensar o sistema fora do visual e em 
relação a outros modos de percepção, agregando valores e outros modos diferentes de 
recepção no cinema. 
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TÍTULO: A perspectiva textual-interativa e a linguística do texto coseriana: uma tentativa 

de diálogo 

Resumo 

Esta pesquisa, inserida no campo da Linguística, é de cunho histórico e epistemológico. 
Nela, objetivou-se estudar a Perspectiva Textual-Interativa (PTI) (Jubran, 2015), uma 
proposta teórica para a análise textual desenvolvida pelo grupo do texto do Projeto 
Gramática do Português Falado (PGPF), no Brasil (Kato, 1996; Castilho, 1997). O 
princípio geral que norteia o projeto é a discussão de questões sobre as bases teóricas, 
os problemas/fenômenos textuais abordados e o estado da arte dessa perspectiva 
constituem uma problemática cuja discussão ainda se encontra aberta. Os resultados 
parciais sobre o estado da arte e os temas recorrentes de estudos fundamentados na 
PTI apontaram algumas convergências teóricas com a proposta por Eugenio Coseriu de 
desenvolvimento da linguística do texto. Trata-se de uma investigação sobre o texto 
concebido como tal, em uma época de transição entre o período de formação e 
consolidação de uma ciência do texto. Dentre os resultados obtidos, destaca-se o fato 
de que, à luz da teoria Coseriana, a indistinção teórica realizada pela PTI entre o que é 
histórico e o que é individual em seu objeto de estudo é impraticável, irrealizável e 
carente de sentido, mas parece apontar para a possibilidade de algo já previsto por 
Coseriu: a cooperação exitosa entre essas duas disciplinas. 
 
Palavras-chave: Linguística do texto. Perspectiva Textual-interativa. Eugenio Coseriu. 

TITLE: The textual-interactive perspective and the linguistics of the coserian text: an 

attempt at dialogue 

Abstract 

This research, inserted in the field of Linguistics, is historical and epistemological. It 
aimed to study the Interactive Textual Perspective (PTI) (Jubran, 2006), a theoretical 
proposal for the textual analysis developed by the text group of the Spoken Portuguese 
Grammar Project (PGPF), in Brazil (Kato, 1996; Castilho, 1997). The general principle 
that guides the project is the discussion of questions about the theoretical bases, the 
textual problems / phenomena addressed and the state of the art from this perspective 
constitute a problematic whose discussion is still open. The partial results about the state 
of the art and the recurrent themes of studies based on ITP pointed to some theoretical 
convergences with Eugenio Coseriu's proposal for the development of text linguistics. It 
is an investigation of the text conceived as such, in a time of transition between the period 
of formation and consolidation of a text science. Among the results obtained, we highlight 
the fact that, in the light of the Coserian theory, the theoretical indistinction realized by 
PTI between what is historical and what is individual in its object of study is impracticable, 
unrealizable and meaningless, but It seems to point to the possibility of something 
already predicted by Coseriu: the successful cooperation between these two disciplines. 
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Keywords: Linguistics of the text.Textual-interactive perspective.Eugenio Coseri 

Introdução 

O presente trabalho pretende ser um desdobramento de um projeto maior, já em 
desenvolvimento, o qual se intitula “Perspectiva Textual-interativa: História, 
Epistemologia, Desenvolvimento”. Situado no campo da História das ideias linguísticas 
(Colombat, Fournier, Puech, 2010), esse projeto objetiva estudar o contexto histórico e 
epistemológico por meio do qual se releva a Perspectiva Textual-Interativa (PTI) 
(Jubran, 2015): uma proposta teórica para a análise textual desenvolvida pelo grupo do 
texto do Projeto Gramática do Português Falado (PGPF), no Brasil (Kato, 1996; Castilho, 
1997). O princípio geral que norteia o projeto é a discussão em torno de questões sobre 
as bases teóricas, os problemas/fenômenos textuais abordados e o estado da arte 
dessa perspectiva; os quais constituem uma problemática cuja discussão ainda se 
encontra aberta. Os resultados parciais sobre o estado da arte e os temas recorrentes 
de estudos fundamentados na PTI apontaram para algumas convergências teóricas 
com a aquela proposta por Eugenio Coseriu, relacionadas ao desenvolvimento da 
linguística do texto. Esse autor utilizou o termo “linguística textual” pela primeira vez em 
meados dos anos 1950 em um artigo que escreveu em espanhol (“Determinación y 
entorno. De los problemas de una linguística del habla”, publicado em português - 
Coseriu, 1979). Mais tarde, no início da década de 1980, o pensamento de Coseriu 
sobre o texto foi apresentado na obra “Textlinguistik. Eine Einführung”, editada por Jörn 
Albrecht (Coseriu, 1980), a partir de um curso ministrado na Universidade de Tübingen, 
na Alemanha. O livro, traduzido para o italiano (Coseriu, 1997) e para o espanhol 
(Coseriu, 2007), é dedicado inteiramente ao texto. Em suma, trata-se de uma 
investigação sobre o texto concebido como tal, em uma época de transição entre o 
período de formação e consolidação de uma ciência do texto. Em que pesem tais fatos, 
não se percebe na literatura relacionada à área nenhuma referência às ideias de 
Coseriu, seja em relação ao conceito de texto seja em relação ao conceito de gramática, 
já que se tratam de estudos desenvolvidos em contextos histórico-acadêmicos bem 
distintos. No entanto, é possível perceber alguma relação com a proposta do autor. A 
PTI se insere numa perspectiva comunicativa que considera os textos reais, 
efetivamente produzidos, em diferentes situações de interação, e permite refletir sobre 
a maneira como são construídos. O texto, portanto, é uma unidade radicalmente distinta 
da frase e deve ser estudado como tal, para serem identificadas as propriedades e os 
traços que lhes são próprios. Nesse sentido, o presente trabalho pretende realizar uma 
reflexão teórica por meio da qual se discutem os pontos de convergência e divergência 
entre essas abordagens; e, dessa forma, contribuir para a ampliação e o 
aprofundamento dos estudos do texto. Esse trabalho se configura como mais uma 
etapa, que somada a outras, pode agregar na realização do objetivo geral do projeto 
mais amplo. 
 
Metodologia 

 
O interesse desta pesquisa é o aprimoramento do tema proposto. Logo, ela está situada 
no campo da pesquisa especulativa. Quanto à sua natureza, trata-se um trabalho 
teórico, ou seja, pretende-se desenvolver uma discussão acerca do tema sem 
necessariamente apresentar uma aplicação prática. Por fim, como procedimento, 
recorre-se, basicamente, ao levantamento bibliográfico. No tocante ao método, assume-
se, ainda, a proposta de Martineau, Simard et Gauthier (2001), segundo a qual a 
pesquisa de natureza teórica e especulativa se caracteriza por “produzir enunciados 
teóricos a partir de outros enunciados teóricos”. “Ao contrário da pesquisa de campo, 
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ela não trabalha a partir de dados empíricos. A escrita e o texto constituem, portanto, a 
fonte principal de seus enunciados” (2001, p. 3). 
 
Resultados e Discussões 

 
Inicialmente, de modo a tornar inteligível o raciocínio desenvolvido na presente pesquisa 
de natureza teórico-comparativa, imperioso se faz esclarecer que abordar-se-á, em 
linhas gerais, os princípios de ambas as abordagens: a ideia de linguagem desenvolvida 
por Eugenio Coseriu, segundo o qual esta conta com três níveis diferentes entre si, bem 
como o que vem a ser, para ele, linguística do texto e gramática do texto, juntamente ao 
respectivo nível em que cada uma delas está inserido; e a proposta intitulada 
Perspectiva Textual-interativa, apresentada como método de análise do texto falado 
produzido em situação real de fala por usuários falantes do português brasileiro, no 
âmbito do Projeto Gramática do Português Culto Falado no Brasil. Dessa forma, Coseriu 
(2007) entende que a linguagem apresenta três níveis autônomos: (i) o nível universal 
ou nível do falar em geral, (ii) o nível histórico das línguas e (iii) o nível individual. O 
primeiro nível relaciona-se aos fenômenos comuns a todas as línguas que se tem 
conhecimento. Sabe-se ser comum a todas elas o caráter sígnico, quer dizer, a 
possibilidade de referir-se a elementos alheios a elas mesmas; a elementos do mundo 
em geral. Tal propriedade pode ser comprovada ao compararem-se línguas: idiomas 
diferentes possuem formatações distintas para referirem-se à mesma realidade 
extralinguística (por exemplo: house e casa são elementos linguísticos que se referem 
ao local de moradia das pessoas em inglês e em português, respectivamente). Já o 
segundo nível tem a ver com as particularidades de cada língua e seus processos de 
significação: cada língua possui um léxico estruturado de formas diferentes, além de 
gramática e sistema fonológico próprios. O terceiro nível é o individual. Trata-se do plano 
de conteúdo próprio e exclusivo do texto. Grosso modo, cada texto é único; particular. 
Nesse nível, inclusive, é possível afastar-se as regras de funcionamento de uma língua 
sem provocar-se rejeição por parte dos falantes (estruturas destoantes da norma-
padrão com propósito semântico específico e que é compreendido pelo 
interlocutor/ouvinte). Dito isso, é possível constatar-se que a construção dos textos está 
diretamente relacionada aos universos de discurso e têm tradições particulares, 
diferentes das tradições das línguas históricas. Por essa razão, Coseriu (2007) situa o 
texto no nível autônomo da linguagem e também como nível de estruturação idiomática, 
superior à oração, ao sintagma, à palavra e aos elementos mínimos portadores de 
significado. Para além disso, ele evidencia dois tipos de linguística do texto, as quais 
considera igualmente legítimas: a que entende o texto como nível da linguagem em 
geral e a que o faz como nível de estruturação das línguas. Constata-se tratarem-se de 
duas modalidades complementares e integradas que se encontram em planos 
linguísticos distintos: o propriamente idiomático (nível histórico) e o individual. Segundo 
o autor, a linguística do texto como ciência do nível individual da linguagem consiste na 
compreensão e interpretação do sentido de cada texto individualmente, ou seja, em uma 
hermenêutica do sentido. Já a gramática do texto, a seu turno, deve enfocar os 
procedimentos estritamente idiomáticos relativos à construção dos textos. Logo, em 
ambos os tipos de linguística do texto o texto é o mesmo, mas considerado de modos 
distintos: o nível autônomo da linguagem (linguística do texto propriamente dita) ou nível 
de estruturação idiomática (gramática textual). Dessa forma, considerando-se a 
linguística do texto como hermenêutica do sentido, não seria possível, então, 
desenvolver-se um método de análise textual aplicável a todos os textos de maneira 
geral; mas, tão somente, identificar-se universais empíricos, ou seja, características 
comuns a vários textos (ou a todos eles). Por essa razão Coseriu afirma que “não há 
leis universais para a compreensão, inclusive para a “produção”, do individual”. Logo, 
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ao abordar o texto, a ciência que se pretende chamar-se “linguística do texto” 
concebendo-o como nível individual da linguagem deve explicar: i) qual é a posição 
ocupada pelo texto dentro do contexto linguístico (o que é um texto em geral e como se 
configura); ii) quis são os traços comuns a todos os textos e quais funções exercem no 
falar; e iii) o que significa um determinado texto em uma determinada situação 
(descrição e interpretação do texto – e seu entorno/contexto). Sobre o entorno Coseriu 
(2007) explica que o texto só pode significar e ser interpretado fora do que ele diz, para 
além da materialidade linguística, graças às atividades expressivas complementares 
que são atividades não verbais, dentre as quais se encontram principalmente as 
circunstâncias da fala; “os entornos”. Outro ponto enfrentado por Coseriu (2007) em sua 
teoria diz respeito às regras de uma determinada língua que atuam na construção do 
texto. Segundo ele, essas regras ultrapassam o limite da frase e constituem o objeto da 
linguística que entende o texto como nível de estruturação das línguas (gramática 
transfrástica). Para tanto, desenvolveu categorias para evidenciar e delimitar essas 
regras, as quais determinam as relações existentes entre os diversos níveis da língua 
ou em apenas um nível; são elas: a superordenação, a subordinação, a coordenação e 
a substituição: Todos os níveis da estruturação gramatical de uma língua apresentam 
fundamentalmente quatro propriedades: a) a superordenação, isto é, a possibilidade de 
unidades que por sua constituição pertencem a um nível inferior funcione 
“substitutivamente” em um superior (por exemplo, que uma palavra funcione como 
oração); b) a subordinação, ou seja, a possibilidade de unidades que por sua 
constituição pertencem a um nível superior funcione “substitutivamente” em um nível 
inferior (por exemplo, que o grupo de palavras funcione como uma só palavra); c) a 
coordenação, quer dizer, a possibilidade de que as unidades de um nível se conectem 
entre si (por exemplo, uma palavra com outra palavra, uma oração com outra oração); 
e d) a substituição, isto é, a possibilidade de que uma unidade de um nível possa 
substituir antecipadamente [cataforicamente] ou não [anaforicamente] por uma 
“proforma”, por exemplo, um nome por um pronome ou um verbo por um verbum 
vicarium como o al. Tun [pt. fazer]. Uma vez que a gramática, basicamente, tem a ver 
com a descrição dos procedimentos semântico-gramaticais das línguas, o saber 
gramatical situa-se no nível histórico e relaciona-se às regras de uma determinada 
língua para a estruturação do texto, sem levar em consideração as circunstâncias de 
emprego dessas regras. Coseriu (2007) explica que até o presente momento nenhuma 
língua possui uma exposição coerente e completa da gramática que não se limite à 
sintaxe da oração (da gramática transoracional). Para ele, uma gramática deveria prever 
duas funções: i) a identificação e descrição dos mecanismos sistemáticos que 
efetivamente atuam na estruturação do texto, as oposições necessárias e as relações 
sintagmáticas; e ii) em meio a essas funções, identificar o que é usual em cada língua. 
Muito embora a gramática transfrástica não corresponda à sua própria concepção de 
linguística textual, Coseriu a entende com uma ciência auxiliar indispensável à 
linguística do texto. Noutra senda, desenvolveu-se no Brasil a Perspectiva Textual-
interativa (PTI), elaborada no âmbito do Projeto Gramática do Português falado, grupo 
responsável por estudos sobre a organização textual-interativa do texto falado, a qual 
consiste em uma proposta teórica para a análise do texto falado, por meio da qual o 
grupo de pesquisadores constatou, dentre outras coisas, ser a topicalidade o processo 
básico de construção textual. Ao longo de um evento comunicativo, explicam, os 
interlocutores centram sua atenção em determinados temas, que se constituem como 
foco da interação verbal, conforme melhor explicado por JUBRAN (2015, p.32): A 
adoção de um enfoque textual-interativo apoia-se na concepção de linguagem como 
uma forma de ação, uma atividade verbal exercida entre pelo menos dois interlocutores 
dentro de uma localização contextual, em que um se situa reciprocamente em relação 
ao outro, levando em conta circunstâncias de enunciação. Tal perspectiva ressalta a 
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visão de linguagem como manifestação de uma competência comunicativa, definível 
como capacidade de manter a interação social, mediante a produção e o entendimento 
de textos que funcionam comunicativamente. Essa competência comunicativa não tem 
caráter excludente ou aditivo à competência linguística; antes, implica esse saber 
linguístico, na medida em que este é imprescindível para o processamento das 
estruturas linguísticas na constituição de um texto. A competência comunicativa 
funciona como gatilho da competência linguística, conjugando-a a operações 
instauradas por uma ordem específica de fatores, que dão status de texto ao produto da 
interação verbal. Logo, constata-se ser a PTI uma abordagem desenvolvida para 
descrever as regularidades presentes nos mecanismos de construção textual; fato este 
que a aproxima dos objetivos próprios de uma gramática textual inserida em uma 
perspectiva comunicativa cujo objeto de análise são os textos reais produzidos em 
situações de interação variadas. Por essa razão, numa descrição textual-interativa o 
produto linguístico sob análise deve ser tratado dentro do contexto sociocomunicativo 
do qual emerge, a partir das marcas concretas que a situação enunciativa imprime nos 
enunciados. Muito embora inexista qualquer relação teórica explícita entre ambas as 
teorias (PTI e a linguística do texto coseriana), comparando-as é possível perceber 
algumas semelhanças entre elas. Para tanto, considera-se o estudo de JUBRAN (2015) 
sobre o fenômeno da parentetização (o qual é o mais completo meio de representação 
dos princípios da PTI) para refletir-se acerca da potencial relação existente entre esta e 
a linha de pensamento coseriana. Trata-se a parentetização de um processo 
caracterizado pela inserção, no segmento tópico, de informações paralelas ao assunto 
em relevância naquele momento do texto, promovendo um desvio tópico discursivo no 
qual se encaixam. A parentetização constitui um dos recursos de evidente entrada de 
fatores pragmáticos no texto. Eles promovem avaliações e comentários laterais sobre o 
que está sendo dito, e/ou sobre como se diz, e/ou sobre a situação interativa e o evento 
comunicativo. Não se tratam, portanto, de desvios descartáveis do texto. Segundo 
JUBRAN (2015, p.301), os parênteses se definem por operarem um desvio tópico que 
introduzem fatores pragmáticos no texto, particularidades estas que fundamentam o 
estabelecimento de classes de parênteses, que se relacionam da seguinte forma: a. de 
um lado, os parênteses são menos desviantes do tópico discursivo quando pendem 
mais para o conteúdo dos enunciados de relevância tópica, esclarecendo-os, 
exemplificando-os, sem deixarem de sinalizar demandas pragmáticas para a sua 
ocorrência. b. por outro lado, os parênteses são mais desviantes do tópico quando 
apresentam uma tendência mais acentuada para focalizarem o processo de 
enunciação, bem como circunstâncias da situação de comunicação, sem que, com isso, 
sejam anuladas as suas implicações no desenvolvimento do tópico ou na realização do 
ato comunicativo. Dentro desses dois polos extremos (situações explicitadas em a e b), 
a linguista explica existir um contínuo do qual foram recortadas quatro grandes classes 
de parênteses, tomando-se por critério o foco sobre o qual incidem predominantemente 
os fatos de parentetização: classe (a): parênteses focalizadores da elaboração tópica 
do texto; classe (b): parênteses com foco no locutor; classe (c): parênteses com foco no 
interlocutor; classe (d): parênteses focalizadores do ato comunicativo. Sobre esse ponto 
da explica JUBRAN (2015, p.302): A disposição das quatro classes de parênteses nessa 
ordem reflete os graus sucessivos de maior proximidade ao tópico discursivo e menor 
explicitação verbal do pragmático no texto (classe a), passando por classes 
intermediárias (b e c), em que se acentua na superfície linguística do texto a presença 
do locutor e do interlocutor, provocando um desvio para a instância de enunciação, até 
chegar ao afastamento tópico máximo e à aproximação maior do ato interacional em si 
(classe d). Os parênteses da classe (a) focalizam a elaboração dos tópicos discursivos 
desenvolvidos em um texto falado em três ordens diferentes de fatos: no plano da 
centração tópica, no da formulação linguística do tópico ou no da construção textual. 
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Compreendem, portanto, três subclasses, conforme o foco seja: (I) o conteúdo do tópico 
discursivo, (II) a sua formulação linguística ou (III) a sua estrutura. Constata-se, assim, 
que para a proposta de gramática do texto em que a PTI está inserida, o texto é uma 
unidade distinta da frase e deve ser estudado como tal, além de possuir natureza 
comunicativa, cujo objeto de análise são textos produzidos em situação real de 
interação, permitindo o estudo sobre os meios pelos quais são construídos. Tais 
conclusões caracterizam-se como pontos de convergência entre essa teoria e aquela 
desenvolvida por Coseriu, segundo a qual, conforme já dito, o texto está situado no nível 
autônomo da linguagem (produção individual, única, inserida em um contexto real de 
produção) e também como nível de estruturação idiomática, superior à oração, ao 
sintagma, à palavra e aos elementos mínimos portadores de significado. Muito embora 
ambas as teorias enxerguem o texto como unidade autônoma, distinta da frase e 
passível de análise e estudo específicos, a teoria coseriana se distingue da brasileira 
por realizar um segundo recorte teórico: i) o texto como nível gramatical da linguagem 
(que pode ser chamado de texto-unidade); e ii) como nível autônomo desta (texto-nível). 
Nessa perspectiva, o texto enquadrado como nível histórico (estrutural da língua), deve 
ser analisado à luz dos procedimentos estritamente idiomáticos relativos à construção 
dos textos, enquanto o texto enquanto nível individual da linguagem deve ser 
compreendido e interpretado individualmente, segundo o contexto em que foi produzido. 
Trata-se de uma hermenêutica do sentido. Logo, em ambos os casos o texto é o mesmo, 
mas considerado de modos distintos: nível de estruturação idiomática (gramática 
textual) ou nível autônomo da linguagem (linguística do texto propriamente dita). A PTI, 
a seu turno, não faz essa diferenciação. Ao propor uma análise do texto refere-se ao 
texto falado em situação real de interação, dando a entender ser seu objeto de estudo 
o texto-nível (nível individual da linguagem), mas ao descrever os mecanismos de 
produção do texto cita procedimentos estritamente relacionados à estruturação 
idiomática da língua (texto-unidade); o que para Coseriu é completamente inaceitável, 
pois muito embora complementares entre si, conjugariam em uma análise tarefas 
pertencentes a análises distintas. A título exemplificativo pode-se citar o sistema de 
classificação dos parênteses proposto por JUBRAN (2015) e explicitado alhures. 
Dividindo-os em quatro classes, a primeira delas enfoca a elaboração tópica do texto 
(natureza estrutural da língua, portanto texto no nível histórico – estruturação 
idiomática); já a segunda e a terceira distanciam-se da primeira e da quarta em um ponto 
equidistante: enfocando as pessoas atuantes no processo enunciativo (locutor e 
interlocutor, respectivamente); e a quarta e última classificação enfoca o ato 
comunicativo em si e suas peculiaridades, tratando-se, portanto, de análise do texto 
enquanto ato enunciativo particular (nível autônomo da linguagem- hermenêutica do 
sentido). À luz da teoria Coseriana, tal união é impraticável, irrealizável e carente de 
sentido, visto que “se apresenta, ao mesmo tempo, como parte da gramática e um 
idioma e como ciência do texto em geral.” Logo, o que a PTI entende tratar-se de 
linguística do texto, para Coseriu é algo que mistura conceitos de gramática do texto 
(gramática transoracional) e linguística do texto propriamente dita (hermenêutica do 
sentido): O nível idiomático refere-se ao âmbito das regras de uma determinada língua: 
esta competência linguística pode deixar em suspenso regras da competência 
idealmente anterior. O nível expressivo diz respeito ao falar dentro de uma determinada 
situação, quer dizer, à organização de atos linguísticos, certamente sobre a base – e 
em parte, com os meios – das outras duas competências, mas entretanto, com 
independência delas. (COSERIU, 2007, p.320) Em que pese essa incongruência, a 
indistinção entre o que é histórico e o que é individual na teoria brasileira parece apontar 
para a possibilidade de algo já previsto por Coseriu: a cooperação exitosa entre essas 
duas disciplinas: A língua, como estrutura das possibilidades de articulação do 
significado, funciona aqui como plano da expressão, e o texto, como estrutura das 
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possibilidades de articulação do sentido, o faz como plano de conteúdo de uma relação 
de “segundo grau”. Entre esses dois planos, inicialmente, cabe realizar a mesma classe 
de comutações que entre o plano da expressão e o plano do conteúdo da língua: a 
relação que existe entre as possíveis contribuições de ambas as linguísticas do texto a 
essa operação se corresponde com a que existe entre as disciplinas parciais referentes 
à expressão e ao conteúdo dentro da linguística idiomática. (COSERIU, 2007, p.322) 
 
Conclusão 

 
A presente investigação permitiu compreender que muito embora a teoria intitulada 
Perspectiva Textual-interativa, desenvolvida no âmbito do Projeto Gramática do 
Português falado no Brasil, não apresente nenhuma relação explícita com a teoria 
linguística desenvolvida por Eugenio Coseriu, ambas apresentam pontos convergentes 
e divergentes. Muito embora ambas as teorias enxerguem o texto como unidade 
autônoma, distinta da frase e passível de análise e estudo específicos, a teoria 
coseriana se distingue da brasileira por realizar um segundo recorte teórico: i) o texto 
como nível gramatical da linguagem (que pode ser chamado de texto-unidade); e ii) 
como nível autônomo desta (texto-nível). A PTI, a seu turno, não faz essa diferenciação. 
Ao propor uma análise do texto refere-se ao texto falado em situação real de interação, 
dando a entender ser seu objeto de estudo o texto-nível (nível individual da linguagem), 
mas ao descrever os mecanismos de produção do texto cita procedimentos estritamente 
relacionados à estruturação idiomática da língua (texto-unidade); o que para Coseriu é 
completamente inaceitável, pois muito embora complementares entre si, conjugariam 
em uma análise tarefas pertencentes a análises distintas. À luz da teoria Coseriana, tal 
união é impraticável, irrealizável e carente de sentido. Logo, o que a PTI entende tratar-
se de linguística do texto, para Coseriu é algo que mistura conceitos de gramática do 
texto (gramática transoracional) e linguística do texto propriamente dita (hermenêutica 
do sentido). Em que pese essa incongruência, a indistinção entre o que é histórico e o 
que é individual na teoria brasileira parece apontar para a possibilidade de algo já 
previsto por Coseriu: a cooperação exitosa entre essas duas disciplinas. 
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TÍTULO: Planejamento e Política habitacional no RN 

Resumo 

A presente pesquisa se insere na discussão do planejamento governamental do Rio 
Grande do Norte face às políticas de habitação popular empreendidas pelo governo 
federal em dois períodos distintos: 1964 a 1986, durante a política do Banco Nacional 
de Habitação; e entre 2009 a 2019, pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Propõe-se 
analisar a articulação entre política habitacional e planejamento estadual, 
compreendendo as estratégias e o papel cumprido pela provisão da moradia por parte 
do estado. Para a análise das ferramentas adotadas pelo governo estadual, foi realizada 
pesquisa documental com consulta a marcos regulatórios e projetos de 
desenvolvimento econômico para identificar a presença de diretrizes, metas e ações 
vinculadas à questão habitacional. A matriz de análise é estabelecida com a construção 
de uma linha temporal para compreender a inserção da política habitacional no contexto 
do planejamento governamental. Os períodos estudados refletem a influência da 
conjuntura econômica e social no âmbito institucional e político, refletindo na forma de 
atuação do Estado no contexto habitacional. Na análise dos planos do período do BNH, 
identifica-se a aliança da construção de moradia com geração de emprego e a 
delimitação de ações que privilegiam regiões com maior dinamismo urbano e 
econômico. Nos planos mais recentes, ainda há o enfoque nos municípios de maior 
dinamismo econômico, entretanto a habitação está relacionada às noções de qualidade 
de vida e inclusão social. 
 

Palavras-chave: Planejamento governamental. Política Habitacional. BNH. PMCMV. 

TITLE: Planning and Housing Policy in RN 

Abstract 

 

This research is part of the discussion of Rio Grande do Norte's governmental planning 
regarding the popular housing policies undertaken by federal government in two distinct 
periods: 1964 to 1986, during the policy of National Housing Bank; and between 2009 
and 2019, during Minha Casa Minha Vida Program. It is proposed to analyze the 
articulation between housing policy and state planning, understanding the strategies and 
the role played by the provision of housing by the state. For the analysis of the tools 
adopted by the state government, a documentary research was conducted consulting 
regulatory frameworks and economic development projects to identify the presence of 
guidelines, goals and actions linked to housing issue. The analysis is established with 
the construction of a timeline to understand the insertion of housing policy in the context 
of government planning. The periods studied reflect the influence of economic and social 
conjuncture on the institutional and political levels, reflecting on the state's performance 
in housing context. In the analysis of the plans of BNH period, we identify the alliance of 
housing construction with job creation and the delimitation of actions that favor regions 
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with greater urban and economic dynamism. In recent plans, the focus on municipalities 
with greater economic dynamism remains, however housing is related to notions of 
quality of life and social inclusion. 

 
 
Keywords: Government Planning. Housing Policy. BNH. PMCMV. 

Introdução 

A presente pesquisa, fruto das atividades desenvolvidas no semestre 2019.1, se insere 
na discussão do planejamento governamental do Rio Grande do Norte - RN face às 
políticas de habitação popular empreendidas pelo governo federal em dois períodos 
distintos: 1964 a 1986, durante a política do Banco Nacional de Habitação - BNH; e entre 
2009 a 2019, pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. Discute-se a relação entre 
Planejamento Governamental e Política Habitacional, destacando as estratégias do 
planejamento da política habitacional no estado do Rio Grande do Norte e suas 
possíveis vinculações com planos de desenvolvimento econômico. 
A articulação da questão habitacional com o desenvolvimento econômico está no cerne 
de muitas políticas públicas. O incentivo à construção de moradias populares vem sendo 
uma estratégia comum na resolução de problemas econômicos estruturais, uma vez 
que a construção de casas envolve uma ampla cadeia produtiva (BOLAFFI, 1975, 1983; 
DENIZO, 2007). Esta articulação dá-se com estratégias específicas, a depender do 
desenho da política, a qual, durante o período do Banco Nacional da Habitação, o papel 
das Companhias de Habitação (COHABs) era o de exercer um controle e um 
planejamento das obras realizadas. Embora sua criação representasse a 
descentralização do Sistema Federal de Habitação (SFH), seu planejamento era 
centralizado pois sua estrutura institucional era subordinada às normas federais 
(ARRETCHE, 1994). 
Ao analisar a produção da Cohab/RN no interior do estado, Medeiros (2018) destaca 
que, durante o governo de Walfredo Gurgel, a habitação foi inserida no eixo de 
Integração Social, convergente com a estratégia de crescimento econômico, buscando 
cumprir as funções de melhoria das condições habitacionais e o emprego de mão-de-
obra. Nesse cenário verificou-se que a produção do órgão no interior do estado esteve 
condicionada à institucionalização de projetos de apoio ao desenvolvimento econômico, 
nomeados a partir das microrregiões. A concentração da produção habitacional em 
Natal e Mossoró representa a política implementada no estado, sendo um reflexo do 
plano de ação existente entre 1976 e 1979, onde as regiões Litoral Oriental (com sede 
em Natal) e dos Vales Ocidentais (sediada em Mossoró) deveriam “constituir-se em 
entidades espaciais compensadoras e estruturantes do espaço estadual por sua 
dinâmica própria de desenvolvimento” (MEDEIROS, 2018, p. 5). No que se refere ao 
PMCMV, constata-se um esvaziamento de um planejamento mais estratégico da 
atuação dos estados e municípios, ainda que tenham descentralizado o controle da 
produção habitacional o qual estava baseado nas prerrogativas centrais da 
redemocratização, que passou aos estados e municípios a responsabilidade de 
promover a política habitacional. Ademais, para consolidar a atuação na política 
habitacional, os estados e municípios ficam condicionados às suas capacidades 
administrativas de estruturar institucionalmente mecanismos que viabilizem operá-las. 
Nessa perspectiva, a pesquisa propõe analisar a articulação entre política habitacional 
e planejamento estadual durante a atuação do BNH (1964 a 1986) e do PMCMV (2009 
-), compreendendo as estratégias e o papel cumprido pela provisão da moradia. 
O artigo está dividido em dois tópicos, no primeiro, “Planejamento e habitação: 
Mudanças institucionais e planejamento governamental” é apresentado um resgate 
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histórico acerca do aspecto institucional da política habitacional, destacando as 
mudanças fundamentais que ocorreram na estruturação desta desde o período do 
Banco Nacional de Habitação até aos moldes atuais, observando como essas 
mudanças refletiram no planejamento dos governos locais. No segundo, “A política 
habitacional à luz do planejamento governamental: O Rio Grande do Norte em foco”, é 
realizado a análise da forma como a habitação aparece nos instrumentos de 
planejamento do Estado do RN, identificando sua inserção em planos de 
desenvolvimento e a forma como acontece sua atuação. 
 
Metodologia 

 
Para a análise das estratégias adotadas pelo governo estadual no planejamento da 
política habitacional – notadamente durante os períodos do BNH e Minha Casa Minha 
Vida l – foi realizada pesquisa documental com consulta a marcos legais, decretos, 
normativos e projetos de desenvolvimento econômico (nos períodos de 1964 a 1986, e 
2009 a 2019) para identificar a presença de diretrizes, metas e ações vinculadas à 
questão habitacional. Nesta periodização, foram analisados dois documentos principais 
referentes ao período da política do BNH: O Plano de Ação do Governo (1976-1979) e 
o Plano de Ação Regional (1983-1987); para o período correspondente ao Programa 
Minha Casa Minha Vida, foram analisados os PPAs de 2012-2015 e o de 2016-2019. A 
matriz de análise é estabelecida com a construção de uma linha temporal e a inserção 
da política habitacional no contexto do planejamento governamental. 
 
Resultados e Discussões 

 

Planejamento e habitação: Mudanças institucionais e planejamento governamental 

A política habitacional no Brasil é historicamente marcada por períodos de mudança 
institucional e política, revelando as diferentes formas que ela vem sendo compreendida 
durante as últimas décadas. A compreensão dessas mudanças é importante na medida 
em que os aspectos institucionais influenciam no planejamento e o planejamento nos 
aspectos institucionais, que por sua vez, refletem nas ações do Estado. Arretche (1994; 
1996) e Cardoso (2006) destacam dois momentos essenciais para o entendimento da 
configuração da política habitacional: o primeiro, caracterizado pela centralização, 
durante a ditadura militar, com destaque na atuação do BNH; e o segundo, a 
descentralização, marco do processo de redemocratização que resultou na 

municipalização da questão habitacional (CARDOSO, 2006). 

No período do BNH, as COHABs eram um dos braços operacionais da política 
executada pelo banco, atuando no controle e planejamento das obras realizadas. 
Embora sua criação representasse a descentralização da operacionalização do Sistema 
Federal de Habitação (SFH), seu planejamento era centralizado tendo em vista que sua 
estrutura institucional era subordinada às normas federais, “num modelo 
simultaneamente estatal e centralizado” (ARRETCHE, 2002, p. 31). 

Durante a redemocratização, o BNH foi extinto, criando um período de “apatia” na 
política habitacional. Segundo Valença (2001), nesse período, a habitação foi 
praticamente posta de lado da agenda política. As atribuições do banco foram 
repassadas à Caixa Econômica Federal (CEF) e a atuação do governo federal na 
habitação foi pulverizada para os governos estaduais e municipais (BONATES, 2007; 
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MEDEIROS, 2010). Quanto a esse contexto, Cardoso (2006) afirma que a 
descentralização, ao mesmo tempo em que é celebrada quando ressalta a 
potencialidade e a democratização de políticas na gestão local, é vista com pessimismo 
quando, por meio da estrutura de redistribuição de recursos, os municípios mais pobres 
são prejudicados no acesso ao financiamento. Nesse sentido, o autor considera 
importante que “seja criado um sistema nacional de habitação popular, de forma a 
estabelecer critérios redistributivos [...] e instituir programas de capacitação de técnicos 
municipais, visando aumentar a eficácia das ações” (CARDOSO, 2006, p. 9). 

Além da dificuldade enfrentada pelos municípios na obtenção de recursos, a legislação 
nacional e estruturação institucional que norteasse as ações da gestão local ainda era 
incipiente. Apenas a partir de 2001, na busca de adequar os municípios às novas 
atribuições, houve um desenvolvimento gradativo de estruturas, aparatos legislativos, e 
de estratégias nacionais que norteassem a ação das instâncias municipais e estaduais 
no enfrentamento da questão habitacional. Esses avanços refletem, em parte, a 
influência exercida pelos movimentos pela reforma urbana que aconteceram durante o 
período de redemocratização, que resultaram anos depois na elaboração do Projeto 
Moradia – principal projeto que idealizou os instrumentos para enfrentamento da 
questão habitacional combinando a atuação dos diversos atores das instâncias do 
governo e sociedade civil (BONDUKI, 2009). 

Dentre esses avanços destacam-se a criação do Ministério das Cidades e a sanção do 
Estatuto das Cidades (Lei n° 10.257/2001), a criação do Conselho Nacional de Cidades 
(Decreto n° 5.790/2006), a elaboração do Plano Nacional de Habitação (PNH), a criação 
do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social (FNHIS) (MARGUTI, 2018; BONDUKI, 2009; AMORE, 
2015). Esses aparatos são os que, atualmente, direcionam e guiam a atuação dos 
Estados e Municípios no planejamento de suas ações na habitação, sendo obrigados a 
atuar dentro das prerrogativas e diretrizes nacionais para angariar recursos que 
financiem suas ações. Dessa forma, a atuação dos Estados e Municípios na habitação 
são condicionadas à sua capacidade administrativa de criar estruturas para 
desenvolver, implementar e operacionalizar sua política habitacional. 

Pode-se observar que, em grande medida, a atuação destes entes pode ser constituída 
a partir de três formas principais: por meio da criação de um órgão que trate a habitação 
de forma prioritária[1]; por meio da adesão do Estado ao SNHIS, através da elaboração 
das ferramentas que o sistema exige[2]; e a partir da definição de estratégias e metas 
de atuação que são delimitadas em planos ou projetos (como os planos de 
desenvolvimento e os instrumentos de planejamento - PPAs). 

A política habitacional à luz do planejamento governamental: O Rio Grande do Norte em 
foco 

O planejamento das ações do Rio Grande do Norte, de modo geral, é constituído por 
estudos, planos e diagnósticos, em que se definia a regionalização do Estado 
(BARBOSA, 2015). Os mais recentes resultam nas mudanças na condução do 
planejamento a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, em que se 
instituiu o Plano Plurianual (PPA), pretendendo cumprir as prerrogativas da 
descentralização administrativa (BARBOSA, 2015). Posteriormente passou-se a 
considerar “o território como unidade de planejamento” (BARBOSA, 2015, p. 171) 
resultando na elaboração dos Planos de Regionais de Desenvolvimento Sustentável, 
Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentável e Planos Econômicos (Mais RN). 
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Durante o período da política do BNH, o Plano de Ação do Governo (1976-1979), 
operacionalizado durante o governo de Tarcísio Maia, teve como objetivo desenvolver 
a economia do RN visando melhorar as condições de vida da população. O Plano é 
constituído por quatro[3] estratégias simultâneas, sendo a Estratégia de Integração 

Social a que delimita ações voltadas à habitação. 

De natureza complementar e compensatória, a Estratégia de Integração Social teve 
como objetivo gerar empregos e oferecer bens e serviços à população, tendo por fim 
melhorar os padrões de vida e condições sociais. Essa estratégia teria função 
compensatória pois reincorporaria à economia a parcela da população atingida pelo 
efeito marginalizador do processo de desenvolvimento industrial – principal foco do 
plano de ação. Dessa forma, a estratégia contempla o desenvolvimento de programas 
de obras públicas altamente indutora de mão de obra, incluindo a construção e 
melhoramento de moradias (p. 73). O plano reitera o caráter compensatório da questão 
habitacional no tópico “Emprego: sistema de informação e colocação de mão-de-obra” 
em que a habitação aparece cumprindo dupla função: na melhoria das condições 
habitacionais e na mobilização da mão de obra marginal (p. 86). 

O Plano de Ação Regional (1983-1987), desenvolvido durante o governo de José 
Agripino Maia, que tinha como objetivo o “ordenamento de espaço econômico estadual”, 
representava um instrumento orientador de ordenamento dos investimentos públicos e, 
também, indutor de investimentos privados nas regiões homogêneas[4]. Para tanto, três 
programas prioritários eram entendidos como estratégicos: Terra Verde, Vilarejo e o 
programa  

Crescer. Os programas Terra Verdes e Vilarejo, tinham como objetivos fixar as 
populações do campo a partir de ações estruturais de fornecimento de eletricidade e 
saneamento básico nas áreas rurais. O programa Crescer – que tinha como objetivo a 
melhoria socioeconômica das famílias que habitam a periferia dos centros urbanos 
intermediários do Estado – tinha metas para trabalho e renda, em que as pessoas 
assumissem papel real no processo de desenvolvimento. Nesse contexto a habitação 
foi inserida e articulada com as metas dos programas setoriais de trabalho e bem-estar 
social, tendo como objetivo “dotar melhorias habitacionais as famílias de baixa renda, 
habitantes de sub-moradias” (p. 47). 

No período democrático, com a descentralização, os Estados e Municípios 
necessitaram criar suas próprias estruturas para desenvolver a política habitacional. 
Como reflexo, foi criado em 2007 a Companhia Estadual de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano (Cehab/RN), subordinada à Secretaria Estadual do Trabalho, 
da Habitação e da Assistência Social (SETHAS). Segundo Medeiros e Moura (2019), a 
Cehab/RN surge num contexto “em que se faz necessário que um órgão estadual passe 
a operacionalizar algumas demandas que são financiadas pelo Governo Federal” (p. 
18). A atuação do órgão é importante para viabilizar maior autonomia financeira para o 
tema da habitação, além disso, permite articular com pequenos e médios municípios o 
enfrentamento da questão habitacional quando estes são institucionalmente frágeis 
para se estruturar e acessar os recursos federais (MEDEIROS e MOURA, 2019). 

Quanto à análise dos planos, o primeiro estudado é o PPA 2012-2015. O plano teve 
como objetivo “viabilizar os compromissos assumidos com a sociedade, por meio de 
uma ação decididamente voltada para resultados” (p. 64), para tanto é dividido em três 
grandes eixos estruturantes: Combate à Pobreza (RN SEM MISÉRIA), Desenvolvimento 
Integrado Sustentável e Gestão para Resultados. A habitação é inserida no eixo 
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estratégico de combate à pobreza, por meio do Plano RN Sem Miséria. O Plano visava 
desenvolver ações voltadas para a segurança e defesa do cidadão e inserção social, 
portanto, incluía ações de inclusão produtiva urbana ampliando o acesso às 
oportunidades de ocupação e renda, preparando a população economicamente ativa 

para o mercado de trabalho. 

Além dos eixos estruturantes há ainda ações divididas por macros objetivos, com a 
finalidade de “promover uma vida saudável, que compreendem o acesso universal aos 
serviços de saúde de qualidade, à prática esportiva, promovendo um ambiente social 
harmônico e pacífico”. Nesse documento, a habitação aparece com o objetivo de reduzir 
o déficit habitacional, melhorando a qualidade de vida e promovendo a inclusão social, 
tendo como agente operador a Cehab/RN. Para tanto, o plano divide campos de atuação 
a partir das regiões homogêneas, designando iniciativas e quantificando a produção por 
região. Das ações previstas para construção de moradias para população de baixa 
renda, 59% das unidades previstas estavam direcionadas à região do Litoral Oriental, 
onde se localizam os municípios que fazem parte da Região Metropolitana de Natal. 

O último documento analisado é o PPA 2016-2019. Nesse identifica-se que as ações 
foram organizadas em três eixos estratégicos distintos: democratização e melhoria da 
eficiência da gestão pública, aumento da inovação e eficiência da economia potiguar; e 
melhoria da qualidade de vida do potiguar. A habitação se insere como programa 
temático no eixo estratégico “Melhoria da qualidade de vida do potiguar”, sem correlação 
à planos de maior abrangência. O PPA destaca ainda o alto déficit habitacional na região 
metropolitana e mossoroense (p. 421) e ressalta a importância da Cehab na mobilização 
de esforços no enfrentamento desse déficit e seu papel na operacionalização 

Os planos dos dois períodos estudados refletem tanto as mudanças ocorridas no âmbito 
institucional quanto político, que por sua vez, representam as diferentes maneiras em 
que a política habitacional é compreendida pelo Estado. A análise dos planos do período 
do BNH, refletem o caráter desenvolvimentista em que a habitação é entendida. Há 
aliança da construção de moradia com geração de emprego e a delimitação de ações 
que privilegiam regiões com maior dinamismo urbano e econômico. Nos planos mais 
recentes, a habitação está mais relacionada às noções de qualidade de vida e inclusão 
social, entretanto há ainda o enfoque nos municípios de maior dinamismo econômico. 

[1] Como por exemplo a criação, em São Paulo, da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU). Empresa do Governo Estadual, 
vinculada à Secretaria da Habitação, é o maior agente promotor de moradia popular no 
Estado (ARRETCHE, 1996). 

[2] O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) exige que os Estados 
e Municípios, após a celebração de termo de adesão, devem constituir o Fundo Local 
de Habitação de Interesse Social (FLHIS), o Conselho Gestor do fundo (CGFLHIS) e o 
Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), conforme modelo e diretrizes 
nacionais (PLANHAB, 2009). 

[3] Estas estratégias são: Estratégia de Crescimento Econômico, Estratégia de 
Integração Social, Estratégia de Integração Espacial e a Estratégia de Organização 
Institucional. 
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[4] As regiões homogêneas são as classificações elaboradas pelo Diagnóstico Estrutural 
do Estado (1974) que delimitou oito Zonas Homogêneas no RN: Litoral Oriental, 
Mossoroense, Alto do Apodi, Agreste, Caicó, Currais Novos, Litoral Norte, Serras 
Centrais (BARBOSA, 2015). 

  

 
Conclusão 

 

Os momentos históricos analisados permitem compreender como a habitação é inserida 
na Agenda de Políticas Públicas do Estado, bem como as ações executadas, revelando 
diferenças institucionais significativas. O primeiro período estudado é caracterizado pela 
centralização, durante a ditadura militar, com destaque na atuação do BNH; e o 
segundo, a descentralização, marco do processo de redemocratização, que resultou na 

municipalização da questão habitacional. 

No período do BNH, as Cohabs, atuaram no controle e planejamento das obras 
realizadas, tendo seu planejamento centralizado. A análise dos planos reflete o caráter 
desenvolvimentista em que a habitação é entendida. Há a aliança da construção de 
moradia com geração de emprego e a delimitação de ações que privilegiam regiões com 
maior dinamismo urbano e econômico. Essa aliança, amplamente discutida na literatura 
(MEDEIROS, 2010, 2017; BONDUKI, 2009; BOLAFFI, 1975), reflete a compreensão de 
que, ao privilegiar da atuação do estado em determinados municípios, o BNH operou de 
maneira mais focada na ordem e no desenvolvimento econômico, em detrimento de um 

projeto de equidade social e espacial mais amplo (MEDEIROS, 2018). 

Com a redemocratização, houve modificações na forma como o Estado se estrutura 
para operacionalizar a política habitacional. Percebe-se que a atuação do ente pode ser 
constituída a partir de três formas principais: por meio da criação de um órgão que trate 
a habitação de forma prioritária (no caso RN a criação em 2007 da CEHAB); por meio 
da adesão do Estado ao SNHIS; e a partir da definição de estratégias de atuação que 
são delimitadas em planos ou projetos. Analisando os planos desse período, percebe-
se que a habitação está mais relacionada às noções de qualidade de vida e inclusão 
social, entretanto há ainda o enfoque nos municípios de maior dinamismo econômico. 
Essa mudança no sentido em que a habitação é compreendida nos planos necessita, 
contudo, de estudos mais específicos quanto ao significado destas partir das seguintes 
reflexões: a mudança dessa compreensão pode ser considerada um avanço? Há 

impactos reais na mudança dessa compreensão? 

Por fim, a pesquisa elucidou questionamentos e ampliou o leque de abordagens em 
torno da política habitacional empreendida pelo estado do RN. Na agenda de pesquisas 
futuras incluem-se os seguintes questionamentos: como se deu a produção habitacional 
do estado pós redemocratização? Qual o impacto a criação da Cehab exerceu na 
produção habitacional do estado? Quais as dificuldades no funcionamento do órgão? 
Ou ainda, quais os impactos dessa produção no território? Os aspectos considerados 
essenciais da descentralização realmente aconteceram ou a atuação dos Estados e 
Municípios ainda são subordinadas aos imperativos do mercado e da Caixa? A 
compreensão do planejamento e da gestão da política habitacional no RN, permite 
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elucidar questões de distribuição de recursos, justiça e equidade territorial, 
considerando a diversidade dos 167 municípios. 

 
Referências 

 

AMORE, Caio Santo. Minha Casa Minha Vida para iniciantes. Minha casa... e a cidade, 
p. 11-28, 2015. 

ARRETCHE, Marta. O mito da descentralização: maior democratização e eficiência das 
políticas públicas. Revista brasileira de ciências sociais, v. 11, n. 31, p. 44-66, 1996. 

ARRETCHE, Marta TS. Políticas de desenvolvimento urbano na crise: descentralização 
ou crise do modelo BNH?. Encontro Anual da ANPOCS, 18.. Caxambu, MG. 23-
27/Novembro. 1994., 1994. 

ARRETCHE, Marta. Relações federativas nas políticas sociais. Educação & Sociedade, 

v. 23, n. 80, p. 25-48, 2002. 

BARBOSA, Jane Roberta de Assis. Planejamento territorial e modernizações seletivas. 
A expansão do meio técnico-científico-informacional no Rio Grande do Norte, Brasil. 
Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 

BOLAFFI, Gabriel. A questão Urbana: produção de habitações, construção civil e 
mercado de trabalho. Novos Estudos Cebrap, v. 2, n. 3, p. 61-68p, 1983. 

BOLAFFI, Gabriel. Habitação. Urbanismo: o problema e o falso problema. Ensaios de 
Opinião, Rio de Janeiro, Coleção, n. 2, p. 73-81, 1975. 

BONDUKI, Nabil. Do projeto moradia ao programa minha casa minha vida. Teoria e 

debate, v. 

82, n. May/June, p. 8-14, 2009. 

BONATES, Mariana Fialho. Ideologia da casa própria... sem casa própria: o Programa 
de Arrendamento Residencial na cidade de João Pessoa-PB. 2007. Dissertação de 

Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

BRASIL. Ministério das Cidades. Plano Nacional de Habitação. 2009. Disponível em: 
<http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/Pu
bliicacao_PlanHab_Capa.pdf>. Acesso em: agosto de 2019. 

CARDOSO, Adauto Lucio. Política habitacional: a descentralização perversa. Cadernos 
IPPUR/UFRJ, p. 105-122, 2001. 

CARDOSO, Adauto Lucio. Política habitacional no Brasil: balanço e perspectivas. 
Revista Proposta, n. 95, p. 6-17, 2003. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 607 

 

DENIZO, Valentina. Os produtos da política estadual de habitação na Região 
Metropolitana de São Paulo. Elementos para análise de uma política metropolitana de 
habitação. 2007. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 

Estado do Rio Grande do Norte. Plano de ação do governo 1976-1979. Natal, RN: 

Gráfica Manimbu, 1976. 

Estado do Rio Grande do Norte. Plano de Ação Regional 1983-1987. 

Estado do Rio Grande do Norte. Planejamento Plurianual 2012-2015. Disponível em: 
<http://bibspi.planejamento.gov.br/handle/iditem/353>. Acesso em agosto de 2019. 

Estado do Rio Grande do Norte. Planejamento Plurianual 2016-2019. Disponível em: 
<http://bibspi.planejamento.gov.br/handle/iditem/784>. Acesso em agosto de 2019. 

MARGUTI, Bárbara Oliveira. Políticas de Habitação. A Nova agenda urbana e o Brasil: 
insumos para sua construção e desafios a sua implementação. 2018. p. 119-133. 

MEDEIROS, Sara Raquel Fernandes Queiroz de. BNH: outras perspectivas. In: 1ª. 
CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA A POBREZA E A 
DESIGUALDADE. Anais... Natal. 2010. 

MEDEIROS, Sara Raquel Fernandes Queiroz de. A GENTRIFICAÇÃO NOS 
CONJUNTOS DO BNH. In: XVII Encontro Nacional da Associação Nacional de 
PósGraduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, 2017, São Paulo. 
Anais do XVII Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa 
em Planejamento Urbano e Regional. São Paulo: Anpur, 2017. v. 1. p. 185-185. 

MEDEIROS, Sara Raquel Fernandes Queiroz de. Cohab/RN: o caminho da 
interiorização. Confins. Revue franco-brésilienne de géographie/Revista franco-
brasilera de geografia, n. 34, 2018. 

MEDEIROS, Sara Raquel Fernandes Queiroz de; MOURA, Jéssica Morais de. 

Habitação social no Rio Grande do Norte: as atuações da Cohab e da Cehab. 2019. 

NETO, Paulo Nascimento; MOREIRA, Tomás Antonio; SCHUSSEL, Zulma das Graças 
Lucena. CONCEITOS DIVERGENTES PARA POLÍTICAS CONVERGENTES. 
Descompassos entre a Política Nacional de Habitação e o Programa Minha Casa, Minha 
Vida. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (RBEUR), v. 14, n. 1, p. 85-
98, 2012. 

VALENÇA, Márcio Moraes. Globabitação: sistemas habitacionais no Brasil. Grã-
Bretanha e Portugal, 2001. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 608 

 

CÓDIGO: HS0567 

AUTOR: FERNANDA FERNANDES MORAIS FERREIRA 

ORIENTADOR: MARTA APARECIDA GARCIA GONCALVES 

 

 

TÍTULO: O “RISO INOCENTE” COMO FATOR HUMANIZADOR PARA O ENSINO DE 

LITERATURA 

Resumo 

O ensino de literatura concebido a partir de temáticas mostra-se mais aberto à 
investigação e à apropriação dos significados possíveis de serem extraídos das obras 
literárias. Justifica-se a pesquisa e o estudo por temas como forma de novas 
possibilidades para o ensino de literatura que não se prenda às especificidades da 
historiografia de “autores e datas” e também como forma de desfazer preconceitos em 
trabalhar com textos literários com veio humorístico.  Para tal, foram escolhidos os 
contos-curtos-poéticos “Jerri Quan e os beijinhos na boca” e “O bigode do professor de 
geografia”, do escritor Ondjaki para serem aplicados em uma turma do 2° ano do Ensino 
Médio de uma Escola Estadual, localizada no bairro Ponta Negra na cidade de Natal, 
RN. As questões que nortearam nosso trabalho foram: A Literatura de Humor também 
pode ser “grande” Literatura? Como abordar a Literatura de Humor em sala de aula do 
ensino básico? Para estudar sobre o ensino de Literatura, realizamos as leituras 
metodológicas e teóricas iniciais de Jouve (2012); Zilberman (2003). Para aprender 
sobre os conceitos de alegria, carnavalização, riso e comicidade utilizamos as 
concepções teóricas de Bergson (2007); Minois (2003); Bakhtin (2008),  aliados aos 
textos literários citados. Aplicados ao ensino de literatura, a análise e o estudo do riso 
como um jogo pedagógico a partir dos contos em questão, foram relevantes para a 
construção da autonomia dos sujeitos enquanto leitores. 
 
Palavras-chave: Ensino de Literatura; Literatura de humor; Leitura literária; Ondjaki 

TITLE: “RISO INOCENTE” AS A HUMANIZING FACTOR FOR LITERATURE 

EDUCATION 

Abstract 

The teaching of literature conceived based on themes is more open to investigation and 
appropriation of the meanings that can be extracted from literary works. The research 
and the study by themes are also justified as a way of new possibilities for the teaching 
of literature that is not tied to the specificities of the historiography of "authors and dates" 
and also as a way to undo prejudice in working with literary texts with humorous base. 
For that, the short poetic tales “Jerri Quan e os beijinhos na boca” and “O bigode do 
professor de geografia” by the writer Ondjaki were chosen to be applied in a 2nd year 
High School class of a State School located in the Ponta Negra neighborhood in the city 
of Natal, RN. The questions that guided our work were: Can Humor Literature also be 
"Great" Literature? How to approach Humor Literature in the primary school classroom? 
To study about the teaching of literature, we performed the initial methodological and 
theoretical readings of Jouve (2012); Zilberman (2003). To learn about the concepts of 
joy, carnivalization, laugh and comicity we use the theoretical conceptions of Bergson 
(2007); Minois (2003); Bakhtin (2008); jointly to the literary texts cited above. Applied to 
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the teaching of literature, the analysis and study of laught as a pedagogical game through 
the tales in question were relevant for the construction of the autonomy of the subjects 
as readers. 
 

Keywords: Literature Teaching; Humor literature; Literary reading; Ondjaki 

Introdução 

Partindo do pressuposto de que, conforme afirma Cosson, “crescemos como leitores 
quando somos desafiados por leituras progressivamente mais complexas” (2012, p. 35) 
e observando que ainda há uma predominância do ensino da literatura a partir do 
modelo historiográfico-literário, alicerçado apenas na periodização da literatura, e a 
partir da memorização dos conteúdos de autores e datas, postura amparada nas 
orientações dos manuais didáticos, que por vezes deixam para um segundo plano o 
contato efetivo com o texto de literatura, a proposta, - parte do Projeto de Pesquisa 
Laboratório do Pensamento para o Ensino de Literatura – LAPEENLI: novos processos 
para ensinar literatura: as (con)texturas do saber literário na contemporaneidade -, 
propõe trabalhar com a temática do riso em uma sala de aula do ensino básico. Tal 
proposta se deu em função de observação realizada, - em fase anterior da pesquisa, - 
nos livros didáticos e literários escolhidos nos programas de leitura do ensino básico 
que desconsideravam a literatura de humor, importante para ampliar de forma prazerosa 
os conhecimentos linguísticos e comunicativos dos jovens, além de promover a 
cooperação e a socialização e, consequentemente, a humanização. 

Assim, avaliamos o funcionamento do ensino de literatura em uma turma de 2° ano do 
ensino médio de uma Escola Estadual localizada no bairro Ponta Negra na cidade de 
Natal, Rio Grande do Norte, refletindo de que forma a literatura atua dentro e fora da 
escola, quais as dificuldades encontradas e, qual a melhor forma de ensiná-la. 

Por meio de uma parceria com o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência - PIBID - Núcleo de Língua Portuguesa, foi possível realizar um diagnóstico 
do ambiente escolar para se conhecer e debater as atividades realizadas em sala de 
aula. O objetivo do programa PIBID é oportunizar ao estudante da graduação - dos 
cursos de licenciatura da UFRN - a atuação em sala de aula, ainda em seu processo de 
formação, como futuro docente, adquirindo experiência na prática e o entendimento de 
todos os passos necessários para a realização de uma aula precisa, desde o 
planejamento até a atuação em sala. Os alunos pibidianos recebem uma orientação do 
professor de Língua Portuguesa da própria escola, e a atuação feita em sala de aula é 
semanal. No caso, foi escolhido o turno vespertino e todos os conteúdos apresentados 

em sala pelos pibidianos foram supervisionados pelo professor orientador da escola. 

A turma escolhida para a nossa pesquisa possuía um total de vinte e dois alunos 
matriculados com faixa etária variando entre 16 a 19 anos, dos quais, somente doze 
alunos compareciam frequentemente às aulas. No primeiro contato com os alunos 
realizamos uma roda de conversa com a apresentação do nome, idade, e as seguintes 
perguntas: Você gosta de ler? Se sim, que tipo de leitura você realiza? O que te levou 
a ler? Se não, por qual motivo você não gosta de ler? Como resultado, verificamos que 
somente dois alunos da turma realizavam com frequência leituras literárias e não 
literárias fora do ambiente escolar, um dado, por si só, bastante preocupante. Os alunos 
restantes não apresentavam interesse em ler e se contentavam com o pouco que liam 
nas diversas disciplinas escolares. Essas respostas iniciais despertaram para um novo 
questionamento: a escola é um espaço que atua na formação do público leitor? 
(ZILBERMAN, 1988, pág. 17.) Se o ensino de literatura se pauta exclusivamente no 
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aspecto histórico das produções artísticas, ou seja, em um viés historicizante, há uma 
inadequada escolarização da arte literária, um distanciamento da construção de uma 
sensibilidade literária que pode ser criada no processo de ensino, distanciando-se dos 
objetivos de formação humana dos alunos e dissonante das necessidades da 

comunidade escolar que é também a formação de leitores literários. 

 
Metodologia 

 

Como metodologia, nos esteamos na metodologia da pesquisa-ação (THIOLLENT, 
2003), com a adoção dos seguintes mecanismos metodológicos: i) Análise bibliográfica: 
leitura e análise de textos teóricos e literários que subsidiaram a pesquisa; ii) elaboração 
de resenhas e apresentação e discussão em grupo de diversas teorias acerca dos 
processos de ensino de literatura. iii) Realização de rodas de conversa a fim de explorar 
e catalogar os ideários dos participantes da pesquisa; iv) Criação e aplicação de 
metodologias de ensino com os contos-curtos. Em parte, realizamos a abordagem da 
pesquisa qualitativa, que foca no caráter subjetivo da análise, estudando as suas 
particularidades e experiências individuais, e onde os alunos participantes estariam 
mais livres para apontar os seus próprios pontos de vista, dentro de uma perspectiva 
etnográfica, ou seja, com a observação dos participantes, entrevistas, histórias de vida, 
dentre outros. Uma preocupação inicial foi a de orientar o sequenciamento das 
atividades buscando uma aproximação dos alunos ao texto literário de Ondjaki, ao 
mostrar seus aspectos universais atuais, - visto que os contos são ambientados em 
Angola - relacionados à realidade brasileira e a sua capacidade de envolver o leitor tanto 
de forma emocional quanto crítica, permitindo a análise da realidade na qual cada um 
está inserido. 

 

Resultados e Discussões 

 

O projeto de pesquisa foi realizado a partir da elaboração de um plano de aula, baseado 
nos atributos sugeridos por Rildo Cosson, no livro Letramento Literário: teoria e prática 
(2012). Nessa aula, os textos escolhidos foram trabalhados na perspectiva da categoria 
do riso, - presente nos contos curtos do escritor Ondjaki, - como uma forma de reflexão 
que, através do humor, abre a possibilidade do pensar, elabora noções acerca da 
existência, de outras formas de se viver, como a vida de uma criança angolana cuja 
ficção se assemelha à realidade vivenciada por outras crianças e jovens no Brasil, 
experiência proporcionada pela perspectiva do narrador do conto, e também, dentro da 
experiência do leitor e sua vivência de mundo. 

O escritor Ndalu de Almeida, mais conhecido como Ondjaki, nasceu em Angola na 
cidade de Luanda, em 1977. É prosador e poeta, e também escreve para cinema e 
teatro, além de realizador de documentários. É membro da União dos Escritores 
Angolanos, membro honorário da Associação de Poetas Húngaros, tendo recebido 
muitas premiações, incluindo o Prêmio José Saramago, em 2013, sendo o único escritor 
africano a receber tal homenagem. Sua obra está traduzida para o francês, espanhol, 
italiano, alemão, inglês, sérvio, sueco, chinês, swahili e polaco. Dentre as inúmeras 
produções literárias, Ondjaki escreveu, em 2007, Os da minha rua, livro de contos curtos 
que, oscilando entre a crônica e o diário: 
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apresentam o universo aberto da globalização, acontecimentos dos quais Angola 
também participa como o restante do mundo, o contato com a cultura brasileira pela 
teledramaturgia ou pela música, bem como pela música norte-americana. A infância é 
responsável pela visão lúdica das personagens, não importa onde esteja seu presente, 
se em meio à paz ou ao desamparo da guerra, nos descompassos gerados pela 
modernidade. (MAQUÊA, 2008, p.5). 

Os contos curtos escolhidos e inseridos no plano de aula retratam a percepção do 
mundo na perspectiva da personagem-criança perante questões do cotidiano social e 
político de Angola. O plano de aula, intitulado “O cômico presente na literatura”, foi 
aplicado no dia 08 de maio de 2019 sob a supervisão do professor de língua portuguesa 
da Escola. Para realizarmos o trabalho a contento e dentro do tempo necessário foi 
necessária uma aula extra, o que nos permitiu ficarmos com três horários para aplicação 
do plano de aula deste projeto. A primeira aula se iniciou com a apresentação do livro 
Os da minha rua e os contos selecionados foram: “Jerri Quan e os beijinhos na boca” e 
“O bigode do professor de geografia”. Entregamos aos alunos uma cópia de cada conto, 
sem nenhum tipo de informação prévia ou muito específica sobre o autor, apenas 
algumas informações biográficas, como nome e nacionalidade. Em seguida, realizamos 
uma leitura conjunta em que cada estudante lia um ou dois parágrafos do texto. Ao 
realizarem a leitura de forma pausada, alguns alunos tiveram um pouco de dificuldade 
na pronúncia de algumas palavras que fazem parte do vocabulário do português 
angolano, ao que solicitamos aos alunos para sublinharem as palavras que não 
conheciam para que ao fim da leitura fossem explicados seus significados por meio do 
glossário disponível no final do livro. 

O primeiro conto lido foi “Jerri Quan e os beijinhos na boca”, que provocou nos alunos 
muitas risadas por tratar o tema do namoro e a experiência da criança, narrador-
personagem, a sua primeira ida ao cinema acompanhado de um casal de namorados 
adolescentes, em que o pai da garota não aprova os passeios que ela realiza com o 
suposto namorado. A reação inicial dos alunos, logo após o término da leitura do conto, 
foi a de perguntar quais os significados das palavras diferentes. Na disponibilização do 
significado dessas palavras foi-se retornando ao texto algumas vezes para uma breve 
explicação de como cada palavra se aplicava no contexto do texto para melhor 
entendimento de todos. Após essa etapa, levantamos alguns questionamentos para o 
início de um debate: Qual o tema do conto? Houve alguma dificuldade na leitura? Quais 
compreensões se podem ter ao final da leitura? Por que o conto é engraçado? 

Alguns alunos relataram não terem aproveitado bem a leitura por não compreender o 
significado das palavras diferentes, mas que, ao serem explicados os seus significados 
e as retomadas do texto, possibilitou-lhes uma clareza maior à leitura. Em seguida, 
outros alunos disseram não gostar do final do conto, pois parecia incompleto. Na 
identificação do tema, foi dito que o conto se tratava de um casal de namorados que 
“saíram escondidos” para irem ao cinema e, por gostarem da criança, - o narrador da 
história -, o levaram junto para que ele também pudesse se divertir. As risadas, no 
decorrer da leitura, foram direcionadas ao comportamento da personagem criança e sua 
fascinação ao ver um filme do Jackie Chan, um dos principais nomes do cinema mundial 
em artes marciais, pela primeira vez. 

Os alunos revelaram que “não sabiam o motivo do pai da garota não gostar do namorado 
dela” pois “não havia ficado claro”. Nessa perspectiva, foi necessária uma nova 
retomada à leitura, apenas do parágrafo inicial do conto, para incentivá-los a analisar 
mais profundamente a fala das personagens. Nesta terceira retomada ao texto, os 
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alunos conseguiram identificar a causa da proibição do namoro: o pai da personagem 
Irene não aprovava o relacionamento de sua filha com um negro. A partir dessa 
percepção por parte dos alunos, a discussão sobre o racismo foi o foco principal do 
primeiro conto e muitos perceberam que o autor, aliando o cômico à narrativa, tratava 

de um tema importante: o preconceito racial, conforme aponta o narrador do conto: 

Eu não conseguia entender aquilo muito bem mas parece que o pai da Irene não gostava 
que ela desse beijinhos na boca do Mateus. Ouvi dizer que o pai dela não gostava de 
negro, eu até via muitos negros lá na casa dele a beberem e comerem com ele e todos 
a rirem juntos. Não sei. Se calhar um rapaz negro a dar beijinhos na boca da Irene já 
era uma coisa diferente (ONDJAKI, 2007,p. 16). 

Alguns alunos até mencionaram que, após lerem o texto mais de uma vez, “ rir era 
estranho” e “não fazia mais sentido rir porque o texto fala de um assunto sério, o 

preconceito”. 

Outro questionamento realizado pelos alunos em relação às personagens do conto, foi 
a indignação pela contradição dos ideais do pai ao proibir a filha de se relacionar com 
um homem negro, e por uma identificação na leitura do conto, o pai da personagem se 
relacionava socialmente com homens negros, os convidava para sua casa e, 
aparentemente, era um homem sem nenhum tipo de preconceito, mas, ao ver sua filha 
em uma situação de relação amorosa com um negro, se mostra preconceituoso. 
Também foi levantada uma suposição que o pai da Irene poderia ser um homem negro. 

A partir dessas considerações, outras questões foram suscitadas pela leitura como: 
Existe racismo velado na situação prescrita no conto? Se sim, de que maneira? E 
também pelas falas com relação à cor e ao comportamento da personagem-pai: “Como 
um negro pode exercer racismo sobre si mesmo?”. De início, os alunos responderam 
que o racismo velado estava presente e visível na situação de contradição presente nas 
falas da personagem “pai da Irene”, pois tinha amigos negros e socialmente se 
justificava contra e perante o preconceito, no entanto, o exercia pela desaprovação do 
namoro da filha. Em resposta ao segundo questionamento, os alunos ditaram a 

impossibilidade de um negro não ter consciência da própria cor, e ainda, ser racista. 

Neste momento o debate foi interrompido pela necessidade de uma breve explicação 
acerca da afirmativa dada pela turma. Realizamos um esclarecimento de que o discurso 
racista poderia atuar em qualquer lugar e em as pessoas do mundo todo, 
independentemente de cor e gênero. Um homem negro pode negar sua própria cor e 
origem por sofrer influência de um discurso colonizador implantado no período de 
descobrimento e exploração dos países que foram colonizados, no caso, Brasil e 
Angola. Essa influência, ainda predominante, nos faz tomar providências ao divulgar, 
falar e ler escritores negros, ouvir músicas de compositores negros, para um 
discernimento maior de nossa cultura e história, que foi e continua a ser massacrada 
pela reverberação da violência que existiu no período colonial. Os alunos ficaram 
surpresos com a explanação e se demonstraram reflexivos. 

Vale salientar que o tema racismo já vinha sendo abordado nas aulas anteriores à aula 
do projeto aplicado, com a leitura dos contos e crônicas do livro da escritora Carolina 
Maria de Jesus e sua obra “O diário de Bitita”. Nesse contexto o tema do racismo e suas 
outras especificidades “racismo velado” “racismo no Brasil” já era discutido nas aulas. 
Dessa forma esses temas debatidos nas aulas passadas, inevitavelmente, foram 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 613 

 

transportados à aula do projeto, ampliando o debate, por se tratar de um conto 
ambientado em Angola e não no Brasil. 

Na segunda aula, o texto “O bigode do professor de Geografia” foi lido e não provocou 
tantas risadas quanto o anterior. Também pedimos aos alunos que indicassem as 
palavras cujos significados eram desconhecidos. Pelo conto ser de menor extensão, a 
leitura foi mais rápida. Ao fim, novamente, foi feita uma retomada ao texto, brevemente, 
com a especificação das palavras diferentes. No momento do debate sobre o texto, os 
mesmos questionamentos foram feitos à turma, que se manifestou menos interessada 
no conteúdo do conto, porém, disseram sentir mais clareza na leitura com relação ao 
primeiro conto. O tema do texto na opinião dos alunos, tinha relação com a vida do 
professor de geografia que, visivelmente, trabalhava muito e ganhava pouco. Os alunos 
mencionaram que não gostaram da atitude brincalhona dos alunos perante o professor 
de geografia, apesar de terem rido um pouco, pois “irritaram o professor que já era 
frustrado com o seu trabalho” e defenderam a reação agressiva de xingamentos do 
professor para com os alunos. Alegaram que “violência verbal não resolve nada, mas 
os alunos estavam pedindo, ao provocarem o professor”. 

O debate decorreu em torno da frustração do professor de geografia e a comparação 
com situações que fazem parte da realidade do ensino público brasileiro, como espaço, 
ambiente, excesso de trabalho, salários defasados, etc. Alguns alunos chegaram a 
perguntar qual seria a nossa reação estando na situação do professor de geografia, 
como futura profissional da educação em nossa quase formação, e também 
mencionaram que conheciam professores da própria escola que se mostravam 
frustrados com sua escolha profissional e, a leitura do conto, os fez perceber a grande 
dificuldade que se enfrenta na vida quando se trabalha para o autossustento, 

independente de profissão. 

Após a leitura e discussão dos textos, apresentamos aos alunos, por meio de imagens 
e dados, outros aspectos da vida do escritor Ondjaki e sua cidade de origem, Luanda, 
na África. Projetamos imagens da cidade de Luanda, do escritor, as capas de suas obras 
já publicadas e os prêmios que recebeu pelo seu trabalho. A primeira reação foi de 
surpresa entre os alunos, que esperavam que o escritor fosse negro, já que era africano. 
A idade foi outro ponto surpreendente: os alunos afirmaram que o escritor aparentava 
ser bastante jovem. Houve um comentário jocoso da parte das meninas que acharam o 
escritor bonito e inteligente e, entre os meninos, disseram que se identificavam com as 
tranças no cabelo, usadas pelo escritor, um sinal de que ele era da vibe deles. Os alunos 
também mencionaram que “ficaram surpresos por ter racismo na África”, compararam 
as imagens da cidade de Luanda com a cidade Natal, particularmente com a orla da 
praia de Ponta Negra. Outro ponto comentado por eles foi em relação aos problemas 
ligados à educação: que ocorria tanto em Angola, quanto nas escolas do nosso país. 

Na terceira aula, pelo fato de os alunos já terem lido e comentado os textos, aplicamos 
uma atividade de escrita livre. A atividade consistia em um relato de experiência das 
leituras e debates realizados há pouco e, exigia o seguinte questionamento: “Caro(a) 
aluno, escreva sobre sua experiência da leitura dos contos - Jerri Quan e os beijinhos 
na boca” e “O bigode do professor de geografia” - do escritor Angolano Ondjaki, 
discutidos em sala. A escrita é livre”. Dentre as atividades selecionamos alguns 
comentários para ilustrar as respostas obtidas em referência ao que foi discutido. 

Pelo maior alcance e identificação temática, o conto “Jerri Quan e os beijinhos na boca” 
foi o conto que teve mais comentários escritos. Também observamos, pelas atividades, 
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uma recorrência ao relacionar que a personagem criança dos contos poderia ser o 
próprio escritor Ondjaki relatando flashes do cotidiano da sua infância. A seguir, 
transcrevemos alguns dos comentários escritos: 

Aluna 1, de 16 anos: 

Quero relatar sobre o angolano Ondjaki e a Carolina. Eles vivem em ambientes 
diferentes mas vivenciam o racismo no dia-a-dia. A Carolina era uma mulher negra que 
tinha sonhos, vontades, mas, não conseguia conquistar suas necessidades por ser 
negra e pobre. O Ondjaki vivencia a história de sua amiga branca que namora com um 
negro, e tem o namoro proibido pelo seu pai ser racista. O pai dela pratica o racismo 
velado. No entanto, percebi que não é só no Brasil que existe racismo hoje em dia, e 
sim, em outros lugares, outros países. É uma coisa que precisa ser estudada e ajudada. 

Aluna 2, de 16 anos: 

Jerri Quan e os beijinhos na boca relata mais o racismo, que pode ser ou não velado, 
pois, é um texto que deixa muitos questionamentos. Não sabemos se o pai de Irene é 
negro. O texto fala também sobre a inocência de Ondjaki, ao revelar para o pai de Irene, 
que havia ido ao cinema com sua filha e o seu namorado, que o pai não se dava bem. 
Proibia o namoro de sua filha, pelo fato de seu namorado ser negro. É importante termos 
acesso a esse tipo de leitura. Faz com que nós, adolescentes que estamos começando 
a entender e a abrir a mente para diversas coisas, refletirmos sobre o assunto. Com o 
passar do tempo entendemos o quanto é importante esses temas, mas algumas 

pessoas ainda acham normal, passar por essas dificuldades. 

Aluna 3, 16 anos: 

Minha experiência com a leitura do conto “Jerri Quan e os beijinhos na boca” foi refletir 
sobre a realidade de muitas pessoas e de muitas crianças. Trata sobre um racismo 
velado praticado pelo pai da Irene e da inocência de Ondjaki perante a esse ato. É 
interessante reconhecer a situação citada no texto, para o nosso desenvolvimento e 
aprendizado, pois podem existir vários casos semelhantes na qual crianças vivenciam 
sem saber o quão grave pode ser o racismo. 

Aluno 4, 19 anos: 

O “camarada” professor do ensino fundamental me fez refletir sobre a realidade que os 
alunos não sabem de seus mentores. Como, por exemplo, as angústias e frustrações 
de uma desvalorização da sociedade política, retratando um baixo rendimento 
financeiro, que “pode” resultar em noites em claro e bebidas, estresses que resultou na 
grande “explosão” durante a aula do professor de geografia, que liberou todas as raivas 
em seus alunos, podendo traumatizá-los, que, logo após o incidente passaram a ver 
aquele professor de forma ruim. Esse texto apresenta a realidade de um professor que 
sofre brincadeiras de alunos entre 08 e 12 anos, que, pelo estresse do dia-a-dia, bebe 
(e ganha pouco) e durante uma aula onde ele “aparentemente” estava bêbado, se 
descontrolou e descontou em seus alunos sua frustração. 

Aluno 5, 16 anos: 
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A minha experiência com o texto: “O bigode do professor de geografia” que se passa 
numa escola, é de um professor que os alunos gostam de desrespeitá-lo e de zombá-
lo, além do professor já ter as dificuldades que todos nós temos: ganha muito pouco 
dinheiro. Os alunos falam que ele tem cheiro de álcool. Então um dia o professor estoura 
na sala de aula e chega a chamar os alunos de filhos da p**ta. Os ameaça e fala para 
tomarem cuidado com ele, e os alunos ficam assustados. 

As atividades foram realizadas no decorrer da terceira aula com participação de todos 
os alunos. A escrita não valia nenhum tipo de pontuação e era livre, qualquer aluno que 
não se sentisse à vontade para fazê-la não teria nenhum tipo de desaprovação ou 
aprovação. A reação dos estudantes no decorrer das três aulas foi de total rendimento 
das discussões e aprendizado, com relação às aulas passadas e com o conteúdo 
diferente mostrado na aula planejada. Também foi perceptível uma satisfação dos 
próprios alunos com relação aos textos, pelo entendimento do contexto social de um 
país africano e pela identificação de algumas vivências trazidas pelos textos. Os alunos 
relataram que se sentiram representados pelo escritor Ondjaki. 

 

Conclusão 

 

Este projeto de pesquisa que teve duração de um ano, em parceria com o Programa 
Institucional de bolsas de iniciação à docência (PIBID), proporcionou um 
acompanhamento da disposição dos estudantes do período inicial de aulas, com as 
atividades de leitura de contos, até a aplicação do plano de aula “O cômico presente na 
literatura”. Durante esse período pudemos observar uma mudança positiva com um 
interesse maior nas leituras a cada aula semanal na escola. A atenção durante a leitura 
foi sendo construída no perpassar dos encontros e a turma se concentrava de forma 
geral no momento de contato com o texto. Isso conectou os alunos com o prazer da 
leitura em conjunto, uma reação bastante satisfatória pela grande afeição dos alunos 
nos conteúdos das aulas e pelos comentários que fizeram. Isso possibilitou um grande 
aproveitamento da aplicação e da coleta de informações que validam esta pesquisa. 

O humor visto nos contos do escritor Ondjaki e a reação apresentada pela turma no 
decorrer das leituras pôde revelar o uso do riso como um fator que proporciona o 
rompimento dos automatismos cristalizados em torno do ser (DUARTE, 2006. pág.58), 
em que cada camada do texto em sua leitura auscultada, se torna mais transparente à 
denúncia prescrita no conto, e o sentimento de estranheza ao rir de algo sério, revelada 
pelos alunos, levou à noção e função de um “riso inocente”, que inicialmente parece 
sucumbir à denúncia realizada pelo autor, mas provoca a emancipação e 
desmistificação da ideologia dominante (DUARTE, 2006, p. 58). 

Pelos resultados encontrados na pesquisa, a ação do riso como metodologia para o 
ensino de literatura contribui para uma nova perspectiva do papel da literatura na escola: 
um fator de humanização do indivíduo concebido através da leitura que proporciona o 
pensar crítico e ético, ou seja, uma atitude em favor da vida. Pela experiência em sala 
de aula e as leituras indicadas e realizadas, esse direito à literatura ativa a potência 
criadora e o discernimento do valor da vida. Dessa forma, a escola dá a oportunidade 
não só da formação de nível médio, que abre portas para o meio profissional, mas 
também a uma compreensão da vida e de como melhor vivê-la, afinal, a leitura literária 
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traz em si uma provocação que exige dos leitores uma tomada de atitude, uma reflexão, 
um distanciamento do senso comum, transformando-os em produtores de sentidos. 
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TÍTULO: Capacidades Estatais à luz do processo de elaboração/revisão dos Planos 

Diretores nos Municípios da Região Metropolitana de Natal/RN 

Resumo 

A Constituição Federal 1988 ao constituir o terceiro nível de governo, torna-se um marco 
para o planejamento brasileiro, em razão de atribuir autonomia e competências para os 
municípios. Nessa perspectiva, o presente artigo busca compreender as capacidades 
estatais dos municípios da Região Metropolitana de Natal (RMN) para a 
elaboração/revisão dos Planos Diretores. Para tanto, realizou-se pesquisa documental, 
com o intuito de compreender o arranjo político-institucional, assim como levantamento 
de dados secundários por meio da pesquisa MUNIC de 2015, para indicar como se 
configura a capacidade dos governos municipais para o processo de elaboração dos 
planos diretores. Além disso, o presente estudo buscou refletir sobre como se deu o 
processo de participação da sociedade civil, ou seja, quais foram as metodologias 
adotadas visando a ratificação dos Planos Diretores pela sociedade civil. 

 

Palavras-chave: Capacidade Estatal; Plano Diretor; Participação Social. 

TITLE: State Capacities in light of the process of elaboration / revision of the Master 

Plans in the Municipalities of the Metropolitan Region of Natal / RN 

Abstract 

The 1988 Federal Constitution, constituting the third governmental level, becomes a 
benchmark for brazilian planning, given its power to assign autonomy and competences 
to municipalities. In this perspective, this paper aims to understand the state capacities 
of the municipalities of the metropolitan region of Natal (NMR) for the elaboration / 
revision of the Master Plans. To this end, a documentary research was conducted to 
understand the political-institutional arrangement, as well as secondary data collection 
through the 2015 MUNIC survey, to indicate how the capacity of municipal governments 
is configured for the process of elaborating master plans. In addition, the present study 
sought to reflect on how the process of civil society participation took place, that is, what 
methodologies were adopted to ratify the Master Plans by civil society. 

 
Keywords: State Capability; Master Plan; Social Participation. 

Introdução 

É possível entender políticas públicas e seus desdobramentos a partir da análise do 
Estado. A ciência política contemporânea ressalta uma ausência de análises a respeito 
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do funcionamento do Poder Executivo e da burocracia governamental contemporânea, 
vê-se então, o desejo para ter ciência dos processos e dinâmicas internas ao Estado 
(FUKUYAMA, 2012; MARQUES, 2013 apud PEREIRA; MACHADO; GOMIDE, 2018). 
Nesse sentido, o estudo das capacidades estatais esclarece como atores, instituições e 
processos são mobilizados e combinados na produção das ações públicas (PEREIRA; 
MACHADO; GOMIDE, 2018, p.85) 

Como não se entende a existência de capacidade estatal em geral, é preciso 
compreender as arenas em particular, porque se remetem diferentes combinações para 
as ações públicas. Assim, a capacidade em cada contexto precisa ser analisada: 
“capacidade para o que?” (WEISS, 1998 apud GRIN; ABRUCIO, 2018). 

Olhando a realidade brasileira, nos últimos 20 anos assistimos uma crescente ampliação 
do papel dos municípios no planejamento e na gestão urbana, e uma tentativa de 
implantação de mecanismos para fazer avançar os processos de descentralização das 
políticas públicas e da participação social no planejamento municipal (MIRANDA, 2007, 
p. 1 apud CLEMENTINO, 2008). Assim, os municípios se tornam atores importantes na 
implementação de políticas públicas no Brasil, no entanto, a capacidade de 
administração e de gerenciamento das gestões é baixa, na maioria dessas realidades. 
(PIERSON, 1995; STEPAN 1999 apud GRIN; ABRUCIO, 2018). 

A Constituição Federal 1988 ao constituir o terceiro nível de governo, torna-se um marco 
para o planejamento brasileiro, em razão de atribuir autonomia e competências para os 
municípios. Nessa perspectiva, o presente artigo busca compreender as capacidades 
estatais dos municípios da Região Metropolitana de Natal (RMN) para a 
elaboração/revisão dos Planos Diretores. Para tanto, realizou-se pesquisa documental, 
com o intuito de compreender o arranjo político-institucional, assim como levantamento 
de dados secundários por meio da pesquisa MUNIC de 2015, para indicar como se 
configura a capacidade dos governos municipais para o processo de elaboração dos 
planos diretores. Além disso, o presente estudo buscou refletir sobre como se deu o 
processo de participação da sociedade civil, ou seja, quais foram as metodologias 

adotadas visando a ratificação dos Planos Diretores pela sociedade civil. 

 
Metodologia 

 

No que diz respeito a metodologia, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a 
temática das capacidades estatais, a qual apoiou o exame das estruturas 
administrativas dos municípios metropolitano no que se refere sua capacidade de 
elaboração e revisão dos Planos Diretores. Além disso, foi realizado pesquisa 
documental e levantamento de dados por meio da linha de pesquisa “Perfil dos 
Municípios Brasileiros - Munic” (2015). 

Como base de sustentação teórico-metodológica foi adotado o modelo de análise 
proposto por Gomide e Pires (2014)que entende a capacidade a partir de duas 
dimensões: o técnico-administrativo e o político-relacional. 

No que se refere a dimensão técnico-administrativo foi analisado as informações da 
caracterização do órgão responsável pela elaboração do plano, ano de criação e revisão 
do plano e nível de instrução do gestor responsável. 
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Além disso, para análise da dimensão político-relacional foi realizado uma análise 
documental das leis que instituem os Planos Diretores e sites das prefeituras, visando 
esclarecer quais as metodologias participativas foram utilizadas para incluir a sociedade 
civil na discussão do Plano Diretor, uma vez que essa dimensão está ligada com as 
capacidades de criação e expansão de espaços que propiciem interlocução e 
negociação de diversos atores para minimizar conflitos por meio da mobilização da 
sociedade e da sua articulação. Assim, fortalecendo enquanto estímulo da legitimidade 
da ação estatal, primordial em regimes democráticos. 

 
Resultados e Discussões 

 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, por meio do Art. 182, compete aos municípios 
o planejamento da política de desenvolvimento e expansão urbana com objetivo de 
ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e o melhor bem estar dos 
cidadãos. Assim, obriga-se a elaboração do plano diretor, instrumento básico dessa 
política, para municípios com mais de 20 mil habitantes. 

Regulamentando o artigo constitucional, tem-se a lei 10.257, de 10 de julho de 2001, 
denominada de Estatuto das Cidades, que estabelece normas para orientar o 
planejamento e desenvolvimento urbano, buscando assegurar o interesse coletivo e 
equilíbrio ambiental. E, em seu Art. 4, dentre vários instrumentos da política urbana, cita 
o plano diretor. 

O Estatuto das Cidades expande a obrigatoriedade de elaboração do plano para 
municípios com outras características, como por exemplos, serem membros de uma 
região metropolitana. Vale salientar que, as aglomerações urbanas geralmente se 
configuram com um desenvolvimento acelerado e o planejamento se torna um 
mecanismo de fundamental importância para as gestões. (CLEMENTINO, 2008) 

Vale ressaltar que, toda essa consolidação da lei voltada para uma autonomia municipal 
e gestão democrática é fruto de uma série de acontecimento que se iniciaram com o 
Movimento Nacional da Reforma Urbana. 

A criação do Ministério das Cidades como órgão primordial para efetivar o planejamento 
e desenvolvimento urbano integrado com políticas de habitação, saneamento, 
transporte e mobilidade urbana revelou uma preocupação naquele momento com a 
criação de um sistema de desenvolvimento urbano no Brasil. 

No que se refere ao planejamento urbano é necessário ressaltar que é um tema 
transversal a todas essas políticas, tendo o Plano Diretor como principal instrumento 
integrador e articulador das demais políticas setoriais. (NEGROMONTE, 2011. p 11) 

Nos últimos seis meses todo esse arranjo institucional entrou em um processo de 
retrocesso com a extinção do Ministério das Cidades. 

Levando em consideração o arranjo institucional, entendido como o conjunto de regras, 
mecanismos e processos que definem a forma particular como se coordenam atores e 
interesses na implementação de uma política pública específica (PIRES; GOMIDE, 2014 
p.19, iniciou-se uma análise dos governos locais da Região metropolitana de Natal. 
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Assim, vale ressaltar a composição da Região Metropolitana de Natal (RMN), sendo o 
município de Natal tido como polo. Desse modo, Natal tem relação de integração com 
os municípios de: Arês, Bom Jesus, Parnamirim, Extremoz, Monte Alegre, Nísia 
Floresta, São José de Mipibu, Ceará-mirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, 
Maxaranguape, Ielmo Marinho, Goianinha e Vera Cruz. E, tendo como base o relatório 
produzido pelo Observatório das Metrópoles de 2014, são considerados municípios de 
Natal, Parnamirim e São Gonçalo como metrópole funcional. 

De acordo com a tabela 1 (ver anexo 1), é possível indicar que 2/3 dos municípios 
contam com uma secretaria em conjunto com outras políticas públicas como órgão 
gestor do planejamento. Assim, dentre os ⅓ dos municípios restantes, pode-se afirmar 
que dois municípios têm secretarias exclusivas, sendo eles: Arês e Bom Jesus. 

O município de Ielmo Marinho conta com um setor subordinado diretamente ao chefe 
do poder executivo. No entanto, os municípios de Goianinha e Vera Cruz não 
apresentaram estruturas responsáveis por essa política. Desse modo, resta identificar 
se a diferenciação desses tipos de organização resulta em políticas mais eficientes e 
maior autonomia para um planejamento mais justo e democrático. 

Ainda de acordo com os dados da MUNIC, é possível observar se o município possui 
plano diretor, em que ano foi criado e se já ocorreu revisão, como consta na tabela 2 
(ver anexo 2). 

De acordo com a referida tabela, é possível aferir que os municípios de Macaíba, Natal 
e Parnamirim já contam com revisão dos planos recentemente. Vale ressaltar que essa 
atualização deve ser feita a cada 10 anos e, de acordo com os dados coletados, não é 
possível dizer com exatidão se esse tempo foi respeitado. 

Outro ponto a ser levado em consideração é que 8 dos 15 municípios não tiveram a 
revisão até a data da pesquisa, no entanto, deve-se ter em vista o fator do tempo 
previsto em cada Plano para que seja necessária a sua revisão. 

Desse modo, vale salientar que Goianinha estava no processo de elaboração do seu 
plano e os municípios de Vera Cruz, Ielmo Marinho e Bom Jesus não estavam 
elaborando o plano. No entanto, tem-se em mente que o marco legal para 
obrigatoriedade desses municípios elaborarem seus planos diretores é a inserção na 
Região Metropolitana, visto que, são municípios que não alcançam 20 mil habitantes. 

O município de Vera Cruz foi inserido na RMN em 2009, Ielmo Marinho em 2015 e Bom 
Jesus em 2018, levando em conta que esse levantamento de dados foi realizado pelo 
IBGE em 2015 e, os municípios de Ielmo Marinho e Bom Jesus não portavam a 
obrigatoriedade de uma elaboração de seus planos, porque não eram municípios 
metropolitanos. Porém, o município de Vera Cruz foi inserido seis anos antes da 
realização do levantamento de dados e não possuía plano diretor, e ao menos estava 
em elaboração. 

No tocante a questão da institucionalidade da Região Metropolitana de Natal, conforme 
frisado por Silva et al. (2019), embora seja formalmente definida, a RMN enfrenta 
problemas de ordem política, administrativa e institucional que recaem na ausência de 
coordenação por parte da gestão estadual e cooperação entre as gestões municipais. 
Tal questão poder ser vislumbrada na dicotomia institucional versus funcional que 
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acontece na região, em razão da maior parte dos municípios que integram a RMN serem 
caracterizados como a “metrópole institucional”, como apontado pelo relatório do 
Observatório das Metrópoles (2012). Com relação à metrópole funcional, esta é 
caracterizada como aquela que apresenta o maior fluxo (atividades, dinâmicas e 
migração populacional), em que se integra por meio da conurbação físico-territorial 
(OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2012). No caso em tela, os municípios de 
Natal, Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Extremoz são aqueles que 
compõem a região metropolitana funcional da RMN, enquanto os demais são parte da 

“metrópole institucional”. 

A partir da análise da tabela 3 (ver anexo 3), percebe-se que, os municípios de Natal e 
Parnamirim, têm um PIB per capita maior em comparação os demais. Ressalta-se que 
são da metrópole funcional e tem uma lógica de integração muito forte. Desse modo, a 
metrópole funcional, ainda composto por São Gonçalo, com alto nível de integração com 
o município pólo, concentra três dos cinco com maiores PIB´s. 

A partir disso, entendendo uma dimensão econômica dos municípios, podemos 
direcionar a análise para parte da gestão e planejamento dos governos locais. Utilizando 
a análise desses dados, pode-se concluir uma dimensão dos municípios frente às 
escolhas dos gestores responsáveis pelo planejamento. 

Desse modo, vê-se que há uma preocupação dos municípios em qualificar sua gestão 
por meio da ocupação dos cargos por pessoas com perfil técnico. Dos 15 municípios 11 
possuem gestores com um nível de instrução de graduação ou pós-graduação.Apenas 
dois municípios não possuem estrutura de planejamento para elaboração do plano 
diretor, um município tem o gestor com ensino médio completo e outro com ensino 
médio incompleto (ver gráfico 3 em anexo) 

De acordo com tabela 4 (ver anexo 4), é possível dizer que os municípios que possuem 
uma gestão com maiores níveis de instrução não são necessariamente os municípios 
que integram a metrópole funcional ou possuem os maiores indicadores econômicos. 
Como a exemplo dos municípios de Natal e Parnamirim que têm o gestores com nível 
de instrução o ensino superior, enquanto São Gonçalo do Amarante possui um gestor 
com Pós-Graduação. 

No entanto, seria necessário um aprofundamento na pesquisa para identificar como, na 
prática, a atuação do gestor realmente se dá. 

Alcançando os prefeitos dos municípios, para identificar como ele escolheu o nome para 
a ocupação do cargo, se ele buscou o indivíduo com experiência em pesquisa no 
planejamento das cidades ou em alguma área do conhecimento que trate dessa 
temática, se o ocupante do cargo já trabalhou em algum cargo da administração pública 
e possui conhecimento em projetos na área. Além disso, se o conhecimento adquirido 
pelo gestor ao longo de sua vida e as experiências possibilitaram um reflexo positivo em 
sua gestão. 

A partir dessa visão, seria possível entender se os cargos para o planejamento estão 
sendo ocupados por pessoas qualificadas, não somente pelo nível de instrução, mas 
pelo conhecimento adquirido ao longo da vida profissional que propicie melhor 
capacidade para desenvolver o papel em sua função de gestor. 
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Dessa forma, é possível testar o paradigma de que os cargos públicos são ocupados 
apenas por clientelismo, o que significa, de modo geral, uma relação entre atores 
políticos que envolve concessão de benefícios públicos, sobretudo na forma de voto. 
(KAUFMAN, 1977 apud CARVALHO 1997). 

Buscando compreender a dimensão político-relacional da capacidade estatal dos 
municípios da RMN, foi examinado a metodologia participativa utilizada para elaboração 
dos Planos Diretores. 

Considerando que a pesquisa “Avaliação e Capacitação para Implementação dos 
Planos Diretores Participativos”, realizada pelo Observatório das Metrópoles, aponta 
que em todo o país foram promovidos processos participativos nas elaborações e 
revisões dos Plano Diretores, e que se torna um instrumento de grande importância por 
pensar o futuro das cidades de forma compartilhada com a sociedade civil. (SANTOS, 

2011) 

Para compreender essa realidade a nível da RMN, a pesquisa documental foi feita e 
constatou-se uma grande dificuldade de acesso à informação nos sites das prefeituras 
municipais. Levando em consideração, segundo os dados obtidos pela MUNIC, que os 
municípios de Vera Cruz, Bom Jesus e Ilemo Marinho não estavam em processo de 
elaboração dos seus planos, eles não foram considerados nessa etapa da pesquisa. 

O município de Goianinha, segundo a MUNIC, estava no processo de elaboração do 
plano em 2015, mas até a data desta pesquisa, não foi encontrado nenhuma informação 

da publicação da lei instaurando o regimento do PD. 

Ademais, é observado um grande problema de transparência na esferas dos governos 
municipais, no tocante a publicização dos processos de elaboração e revisão dos Planos 
Diretores. Os municípios de São Gonçalo do Amarante, Arez, Parnamirim, 
Maxaranguape e Ceará-Mirim não disponibilizam nos sites ou na apresentação das leis 
a metodologia participativa utilizada. 

Em outros municípios, foi percebido a importância da participação expressada nas 
apresentações das leis, mas a metodologia utilizada não foi publicizada. A exemplo do 
município de São José do Mipibu, que relata que houve participação na elaboração do 
plano por "todas as instâncias da sociedade civil: câmara de vereadores, igrejas, 
empresariado, sindicatos, associações, escolas e administração municipal como um 
todo", no entanto, não foi possível identificar as metodologias adotadas visando o 

diálogo com a sociedade. 

No município de Nísia Floresta obteve-se as mesmas dificuldades. Apesar da 
apresentação da lei, a qual ressalta a importância da participação social na 
administração pública, não foi possível maiores análises. 

No município de Monte Alegre, há um destaque para o fato de que o plano foi elaborado 
de forma participativa, envolvendo todos os segmentos do município, sejam eles público 
e privados, porém sem mencionar a forma e o conteúdo das ações adotadas para a 
efetiva participação da sociedade. 

Por fim, os únicos municípios que disponibilizaram a metodologia participativa foram: 
Natal, Macaíba e Extremoz. 
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O município de Natal conta como metodologia a realização de oficinas para discutir 
temas relacionados à cidade. Desse modo, Grupos de Trabalho foram formados para 
formular propostas que serão avaliadas por meio de uma consulta pública. (site da 
prefeitura do Natal) 

O município de Macaíba, segundo o plano de trabalho, terá a metodologia dividida nas 
seguintes instâncias: Grupo de Acompanhamento Local, Núcleo Gestor, Oficinas 
Temáticas, reuniões e Audiências Públicas. Nestas instâncias serão sistematizadas as 
propostas, as críticas e sugestões. 

O município de Extremoz informa a realização de reuniões temáticas com a população, 
e então, a criação do Grupo de Apoio à Elaboração do Plano Diretor. Esse grupo foi 
responsável por coletar e discutir problemas evidentes, e propor soluções prováveis. 
Por fim, embasado nesse material, foram elaboradas diretrizes básicas que foram 

levadas ao conhecimento público por meio de audiências públicas. 

De acordo com as metodologias indicadas por essas gestões, ver-se a preocupação em 
elaboração de propostas por parte da população para serem utilizadas pelos planos. 

Mesmo assim, não é possível afirmar que a diversificação dos procedimentos 
metodológicos resulte necessariamente em uma participação efetiva da sociedade. Isso 
porque a abertura do processo a contribuições de todos os setores da sociedade dá voz 
diferenciada a diversos segmentos da sociedade. 

 

Conclusão 

 

A partir do exposto, tem-se esse diagnóstico acerca do Planos Diretores em todos os 
municípios da Região Metropolitana de Natal. A partir da capacidade dos municípios 
para elaboração dos seus planos diretores foi possível verificar a ausência de 
informações sobre as metodologias aplicadas visando a participação da sociedade. 

Além disso, no tocante às discussões sobre a caracterização do órgão gestor 
responsável pelo elaboração do plano, é preciso realizar um estudo qualitativo para 
abranger se a existência de um órgão exclusivo para o planejamento urbano resulta em 
um processo mais participativo. 

Por fim, não foi possível avaliar se as metodologias participativas foram efetivas no que 
diz respeito à participação da população no processo de elaboração/revisão dos Planos 
diretores, mas a menção da sua realização ressalta a importância de se considerar 
necessário o envolvimento da sociedade para uma gestão democrática. 
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Resumo 

O espaço encontra-se em constante transformação, sendo o ser humano o principal 
agente responsável por essas mudanças. O riacho do Baldo, atualmente inserido ao 
sistema de drenagem do município de Natal, é um objeto que sofreu diversas 
modificações de uso, de acordo com o crescimento da cidade. Tais alterações, tanto 
sociais quanto ambientais, propiciou a invisibilidade do local e por consequência o 
processo de marginalização que fez com que este local fosse pouco utilizado pela 
população, sobretudo os que compõe o bairro Barro Vermelho. 
 
Palavras-chave: Baldo; Regimes de Visibilidade; Marginalização 

TITLE: Riacho do Baldo marginalization process from the perspective of the visibility 

schemes 

Abstract 

Due to The human interfeerence, The places are at constant transformation. The Baldo 
stream, currently inserted into the drainage system of the municipality of Natal, is na 
object that as undergone several changes of use, as the city grows. These changes, 
both social and enviromental, led to the invisibility of the place and consequently the 
process of marginalization that made this place little used by the population, especially 
those who lives in Barro Vermelho neighborhood. 
 
Keywords: Baldo; Visibility Schemes ; Marginalization; 

Introdução 

O ser humano, como um dos agentes constituintes e transformadores do espaço, 
sempre deixou marcas informacionais a respeito do seu comportamento individual e 
coletivo. Este comportamento expressado em materialidades, representações, 
determinações normativas é corroborado, sobretudo, pelos relatos de sujeitos que 
expressam as suas experiências ao longo do tempo. A interpretação de fenômenos que 
aconteceram em um contexto histórico, social e político dependem dessas diferentes 
formas de acomodação dos objetos no espaço rural e urbano. Baseando-se nisto, visou-
se fazer uma análise espaço-temporal do objeto em questão que devido a sua mudança 
significativa de uso, e portanto de visibilidade, interfere mesmo que indiretamente no 
cotidiano dos moradores do Barro Vermelho. Através disso e da definição das possíveis 
causas da sua marginalização, propõe-se levantar alguns apontamentos que possam 
solucionar, ou ajudar a refletir na solução da problemática de marginalização e não uso 
deste local. O riacho do Baldo encontra-se permeando e ultrapassando as fronteiras de 
quatro bairros, Alecrim, Barro Vermelho, Cidade Alta e o Tirol. Entretanto, a discussão 
foca na área do atual bairro do Barro Vermelho, cujo bairro foi criado recentemente e 
corresponde a uma área desmembrada do bairro de Lagoa Seca de acordo com a Lei 
n° 4.327 do dia 05 de Abril de 1993 e que ficou definido entre os bairros do Tirol, Alecrim 
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e Cidade Alta (Prefeitura Municipal do Natal, 2015). As condições fisiográficas 
característica desta área, são os “dépositos colúvio-eluviais: sedimentos areno-
argilosos, arenosos e conglomeráticos, inconsolidados” (CPRM, 2006) e uma superfície 
com ondulações suaves mas com os topos relativamente planos, típico de áreas onde 
ocorre a predominância de tabuleiros costeiros e campos de dunas. Ou seja, os 
sedimentos predominantes com a cor avermelhada e de aparência argilosa, ao serem 
acumulados nas áreas mais rebaixadas, acabavam por criar condições que 
popularmente ficou determinada como barro vermelho. 
 
Metodologia 

 
A categoria de análise utilizada para a reflexão a seguir, utiliza as características de 
lugar, principalmente influenciado por uma vertente fenomenológica, o qual Holzer 
(2013) retrata muito bem no artigo Sobre Territórios e Lugaridades. Através dele, 
percebe-se que o lugar denota um significado de acordo com as relações que o sujeito 
desenvolve com este. Ou seja, a subjetividade do sujeito, juntamente com suas relações 
sociais e espaciais, desenvolve uma característica única de percepção do lugar, sendo 
este passível de alteração de acordo com as variações têmporo-espacial das relações 
que nele ocorrem. Baseando-se nestas premissas, me propus a fazer uma 
caracterização desta área em diversos contextos históricos para saber como este local 
se apresentava na produção do espaço urbano do município de Natal, focando 
sobretudo na definição de visibilidade proposto por GOMES (2013). O regime de 
visibilidade é um conceito onde reconhece que um objeto qualquer que seja percebido, 
ou não, pelo ser humano, é resultado das experiências deste sujeito com o objeto em 
questão, e de que maneira a narrativa deste objeto se expressa nas relações 
socioespaciais. Portanto, as maneiras de utilização e interpretação deste objeto, serão 
os elementos que sustentarão o regime de visibilidade em que este se encontra. Para 
isto, Gomes (2013, p.90) indica “três elementos que são fundamentais para a 
caracterização da visibilidade: [...] a morfologia do sítio onde ocorre, da existência de 
um público e da produção de uma narrativa, dentro da qual aquela coisa, pessoa ou 
fenômeno encontra sentido e merece destaque”. Partindo-se desta premissa, defini o 
objeto de estudo por três razões centrais. A primeira, refere-se a maneira em que o 
Riacho, estivera presente no meu cotidiano e ele passou despercebido, demonstrando 
que a sua presença, até então, apresentava-se de pouca importância para mim. A 
segunda, foi resultado de uma conversa com a minha vizinha idosa, a qual 
inesperadamente comenta sobre o riacho que passa por baixo da praça vizinha ao 
nosso edifício (o qual já é referente a uma parte da canalização do Baldo) e conta como 
ele se apresentava antigamente. A terceira razão, refere-se a crença de que há medidas 
mitigadoras que possam solucionar a marginalização das áreas do entorno do Riacho 
do Baldo, e com isso garantir um bem-estar social para a população local. Através disto, 
notei que era necessário fazer uma análise espaço temporal dos usos do Riacho do 
Baldo em questão, para poder caracterizar as condições que este apresentava para um 
determinado regime de visibilidade. Utilizando CASCUDO (1999) notei que no início o 
Riacho do Baldo, apresentava uma forte influência e interferência na dinâmica social de 
Natal. Entretanto, devido ao seu tamanho limitado, não foi suficiente para atender as 
demandas sociais de garantir asseguridade hídrica, e então passou a ser 
desconsiderado. Com isto, determinei dois regimes de visibilidade. Primeiro, considerei 
o apogeu da utilização do Riacho do Baldo. Este período, refere-se ao contexto em que, 
este era utilizado diretamente pela população que aqui residia, até o início do século 
XX. Através deste, foi possível as práticas de uso consuntivos e não consuntivos, 
responsáveis pela garantia do recurso hídrico e de outras práticas como por exemplo, o 
uso para lazer. Mas, a evolução urbana, fez com que este fosse desconsiderado no 
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contexto de saneamento e inserção como um dos elementos que não apresentava 
características potáveis para consumo e então incia-se o processo de invisibilidade ou 
marginalização. Meandrando a área urbana de bairros que atualmente apresenta uma 
alta verticalização, o riacho passou a ser incorporado ao sistema de drenagem de águas 
pluviais, principalmente da área do Barro Vermelho. Com isso, este passou a 
desenvolver áreas que foram construídas para que a população pudesse usufruir para 
as práticas de lazer, como práticas de cooper e outros exercícios físicos, além de locais 
que apresentavam condições de socializações, como a presença de bancos. Mas 
devido, a má gestão tanto do riacho, quanto das áreas do seu entorno, fez com que este 
se torna-se cada vez menos frequentado e marginalizado, sendo local para consumo de 
drogas e até local para moradores de ruas. Além disto, contei com as percepções dos 
moradores locais, adotando a característica do personagem que GOMES (2013, p. 221) 
chama de flanêur, o qual “percorre as ruas da cidade movido apenas pelo interesse de 
observar, de olhar despretensiosamente para espetáculo que se improvisa nas ruas”. 
Utilizando esta ideia como recurso base para o início das minhas pesquisas em campo, 
pude perceber que a realidade daquele Riacho, não se reduzia a ele mesmo, pois este 
penetrava o bairro adentro, permitindo uma quebra do que fosse imposto. Por isso, 
foram feitas quatro atividades de campo para que algumas características fossem ainda 
mais evidenciadas. Nas duas primeiras, realizadas em Março de 2019, me utilizei do 
recurso da área de cooper, para que em uma corrida no final da tarde, eu pudesse 
observar a área em questão, e também fiquei atento aos comentários dos que ali 
também corriam, mas os diálogos pouco informavam sobre o local, então passei a 
perceber outros elementos, como a grande quantidade de lixo e os sujeitos que 
compunham aquele local. Na terceira busquei reconhecer as nascentes deste riacho e 
saber a situação em que esta nascente se encontrava. Na quarta atividade de campo, 
utilizei de um diálogo com uma moradora que há 40 anos mora no bairro e ela pode nos 
contar um pouco sobre sua percepção e as transformações que ocorreram. Além disso, 
utilizei documentos oficiais da Prefeitura para dialogar com os questionamentos 
levantados no decorrer da pesquisa. Por fim, utilizei do ArcMap 10.5 e o Google Earth 
Pro para fins de representações cartográficas. 
 
Resultados e Discussões 

 
Diante de toda análise, nota-se que o regime de visibilidade pode vir a ser um método 
de identificação de possíveis causas para o processo de marginalização de um 
determinado objeto, seja ele de uso social ou não. No objeto em questão, notou-se que 
sua localidade foi demasiadamente afetada devido a variação nas dinâmicas de uso 
ocasionadas através do crescimento urbano de Natal. No seu primeiro momento, a 
visibilidade era tanta que este era citado como ponto de referência, e isto deve-se aos 
usos feitos pela população local. Ao passar dos tempos, e a incorporação ao sistema 
de drenagem urbano natalense, o Riacho passou a ser subutilizado pela população, a 
qual passou a ignorar o local em questão, deixando para trás todo os seus momentos 
de apogeu na história de Natal. Ainda em relatos de moradores os quais estão no bairro 
há aproximadamente 40 anos, observa-se que havia todo uma dinâmica com o canal do 
baldo. “Olha Breno, não tinha nada disso aqui. (...) Era tantos meninos nesse riacho, 
inclusive Rodrigo (neto dela), dava minhas costas e pegava minhas peneiras tudinho 
para pegar piaba”, afirma Dona Tereza. E ao se comentar da iluminação pública e 
segurança, afirma que: “Aqui era tudo escuro, é porque naquele tempo os ladrões eram 
menos que agora. (...) Naquela época, nem tinha medo dos ladrões, a gente dormia de 
porta aberta.” Com isso, nota-se que o abandono ocorre também pela falta de 
segurança, que torna o sujeito mais vulneráveis a criminalidade. Em uma das atividades 
de campo, notei que a única unidade de posto policial apresentava abandonada, 
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reafirmando o descaso com a população local. Nota-se então que tal abandono ocorre 
tanto por parte dos gestores públicos municipais que, além de não melhorar a qualidade 
da água que atualmente apresenta odores e resíduos provenientes de esgotos 
domésticos, também não desenvolvem obras de manutenção nos equipamentos 
urbanos que compõe esta localidade e suas áreas de entorno. Juntamente a má gestão, 
a população local não se apropria do espaço urbano, o que acaba de tornar o local 
propício a práticas sociais comuns de ambientes insalubres, ou seja, acaba tornando-
se atrativo para ocupação dos moradores de rua e usuários de drogas. 
 
Conclusão 

 
Diante disto tudo nota-se que para solucionar esta problemática de mal uso, é 
necessário uma intervenção dupla, tanto dos gestores públicos quanto da própria 
população local, para que assim ocorra uma efetiva utilização do espaço público pela 
sociedade natalense. De início, além de recuperação dos instrumentos e objetos 
urbanos que compõe a sua área de entorno, os gestores devem intervir de maneira a 
assegurar que o riacho seja, de fato, alimentado através das águas pluviais e não com 
os esgotos domésticos. E ainda, para incentivar o uso à noite, deve-se efetivar o posto 
policial do bairro que está abandonado e também melhorar a iluminação pública, que 
apresenta falha. Além disso, a utilização de meios de comunicação para propagar 
informações a respeito do local em questão e suas diversas possibilidades de uso, seria 
uma boa iniciativa para alertar a população. Bem como, informa-los sobre problemáticas 
ambientais como poluição dos recursos hídricos e descarte inadequado do resíduo 
sólido, poderia promover uma melhor salubridade para o local em questão. Deste modo, 
notamos que a paisagem do lugar dispõe de informações e enredos do tecido urbano 
que nos dão pistas para construir uma narrativa a respeito de suas transformações. Para 
isto, se faz necessário refletirmos para quem e como o espaço urbano está sendo 
produzido, visando assim reduzir a invisibilidade de alguns locais do tecido urbano. 
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TÍTULO: Rumos da formação profissional em energias renováveis com base em análise 

documental de projetos pedagógicos de cursos 

Resumo 

 

No Brasil, há recente crescimento do uso de algumas fontes renováveis de energia 
(FREs), notadamente eólica e solar. Esse desenvolvimento econômico e tecnológico do 
setor não tem sido acompanhado no âmbito social por um envolvimento da população 
local, o que vem sendo apontado na literatura da área. Mesmo assim, oportunidades de 
formação profissional têm surgido, principalmente na região nordeste do país, para 
abastecer os novos mercados de trabalho relacionados às FREs. Este estudo teve como 
objetivo investigar como as FREs são abordadas em Planos Pedagógicos de Curso 
(PPC) da área e caracterizar o perfil profissional previsto para os egressos. Houve a 
análise de seis PPCs, os quais apresentaram uma visão majoritária de energia enquanto 
mercadoria, de modo que as FREs são destacadas somente como uma oportuna 
tendência do mercado – para aumentar o desenvolvimento econômico e a mão de obra 
especializada da região. Constatamos que houve tendência de perfil profissional voltado 
à formação técnica, quase inexistindo interdisciplinaridade com discussões centrais às 
FREs, como mudanças climáticas, sustentabilidade e mudança do paradigma 
energético. Assim, essas análises evidenciaram como o argumento de desenvolvimento 
econômico das FREs se sobrepõe aos demais aspectos, talvez fruto de estratégia para 
facilitar a entrada dos egressos no mercado de trabalho. Consideramos tal postura como 
pouco producente para alcançarmos os novos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU. 

 
 
Palavras-chave: Fontes renováveis de energia; projeto pedagógico; sustentabilidade 

TITLE: Routes for professional qualification in renewable energies based on document 

analysis of pedagogical projects of course 

Abstract 

In Brazil, there is recent growth of renewable energy sources (RES), notably wind and 
solar. The sector’s economic and technological development has not been accompanied 
in the social context by an involvement of the local population, which has been pointed 
out in the literature. Nevertheless, opportunities for professional qualification have 
emerged, mainly in the country’s northeast, to supply the new job markets related to 
RES. This study aimed to investigate how the RES are approached in Pedagogical 
Projects of Course (PPC) of the area and to characterize the expected professional 
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profile for the graduates. Six PPC were analyzed, which presented a majority view of 
energy as a commodity, so that the RES are only highlighted as a timely market trend - 
to increase economic development and local qualified workforce. We found that there 
was a trend of professional profile focused on technical training and almost no 
interdisciplinarity with central discussions to the RES, such as climate change, 
sustainability and shift of the energetic paradigm. Thus, these analyzes showed how the 
argument of economic development of RES overlaps with other aspects, perhaps as 
result of a strategy to facilitate the entry of graduates in the labor market. We consider 
such a stance as unproductive in meeting the new UN Sustainable Development Goals. 
 
Keywords: renewable energy sources; pedagogical project; sustainability 

Introdução 

Até o século XVIII, era de uso comum a força motriz de fontes renováveis de energia 
(FREs) para mover as ferramentas até então desenvolvidas, como os moinhos de vento 
ou rodas d'água, embarcações à vela, etc. (Lenoir-Improta, Pinheiro, & Pol, 2011). “Após 
a Revolução Industrial, entretanto, passamos a depender dos combustíveis fósseis – e 
não mais do Sol. A ascendência fulgurante do petróleo transformou radicalmente estilos 
de vida e de consumo, caracterizados por um desperdício monumental de energia” 
(Sachs, 2007, p. 42). Uma das causas do descompasso humano-ambiental, da 
dissociação que desenvolvemos em relação à natureza, está nas bases de nossa 
sociedade, na qual o petróleo persiste como a principal fonte de energia de nossa era, 
globalizada e consumista (Bauman, 2008; Clark, 1995). 

Com o desenvolvimento tecnológico e a sofisticação de recursos de nossas sociedades 
industriais/da informação, é fácil compreender que a energia, mesmo sendo 
fundamental em nossas vidas, passe despercebida, invisível mesmo, em nosso dia-a-
dia. Essa invisibilidade e a dimensão humana do uso da energia já tinham sido 
focalizadas por Stern e Aronson (1984), que identificaram quatro visões de energia: 
mercadoria, recurso ecológico, necessidade social e material estratégico; e apontavam 
a clara predominância da concepção de energia como mercadoria. Essa concepção 
dificulta a percepção da energia como recurso ecológico, como algo que está presente 
em nosso dia-a-dia. 

É nesse contexto mais amplo que se situa o recente crescimento em nosso país do uso 
de algumas FREs, notadamente da eólica. Segundo levantamento atualizado da ANEEL 
(2019), são mais de 600 empreendimentos em operação no país, já se aproximando 
dos 10% do total da energia elétrica gerada no país. O estado do RN é o líder nesse 
setor, com quase 1/3 do montante de energia eólica produzida no Brasil. São mais de 
150 parques eólicos em operação no estado, responsáveis pela produção de 4 milhões 
de KW, já tendo superado em muito o patamar das demandas da população estadual. 

No entanto, esse desenvolvimento econômico e tecnológico do setor não tem sido 
acompanhado no âmbito social por um envolvimento da população local, seja em termos 
do conhecimento a respeito, seja em termos de formas de participação nesse novo 
cenário energético do país e do estado. Na verdade, há um cenário de descaso com o 
impacto social da implantação de parques eólicos já observados empiricamente em 
alguns estudos (Farias, 2017; Gorayeb & Brannstrom, 2016; Queiroz, 2016). As 
empresas responsáveis pela gestão de parques eólicos costumam citar a importância 
de mudanças climáticas (MCs) e problemas ambientais como algo de segundo plano, 
enquanto as promessas e oportunidades para o desenvolvimento econômico regional e 
geração de empregos dominam a argumentação (Bradshaw & Jannuzzi, 2019). 
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Em anos recentes, nosso grupo de pesquisa tem concentrado parte expressiva dos 
trabalhos de iniciação científica e de pós-graduação nessa lacuna temática (Barbosa, 
2013; Cavalcanti, 2014; Farias, 2017; Guimarães, 2015; Oliveira, 2015, 2016, 2017; 
Santos, 2018; Silva, 2014) e o presente estudo vem justamente dar continuidade a esse 
esforço de investigação científica. Ademais, não foram encontradas investigações 
científicas com foco nos documentos relacionados às oportunidades educacionais 
desse cenário até o momento. 

Destarte, considerando a importância do engajamento da população nesse esforço de 
transição energética (das fósseis para as renováveis) e da participação cidadã nos seus 
rumos sociais, econômicos e políticos, é importante investigarmos documentos que 
representem propostas de formação educacional voltadas à área. Portanto, este estudo 
tem como objetivo investigar como as FREs são abordadas em projetos pedagógicos 

de curso (PPCs) da área e caracterizar o perfil profissional previsto para os egressos. 

 
Metodologia 

 
O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa documental de caráter 
exploratório e, consonante a definição de Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009), 
adotamos o conceito de documento como “fontes de informações, indicações e 
esclarecimentos que trazem seu conteúdo para elucidar determinadas questões e servir 
de prova para outras, de acordo com o interesse do pesquisador” (Figueiredo 2007, 
como citado em Sá-Silva et al., 2009, p. 5). Ademais, Moreira (2005) aponta que a 
análise documental pode recorrer a fontes secundárias como relatórios técnicos, mídia 
impressa (como jornais, revistas, catálogos), e mídia eletrônica (como gravações de 
som, áudio, imagem e vídeo). Ainda de acordo com a autora, a análise documental dos 
PPCs se processa “a partir de semelhanças e diferenças, é uma forma de investigação 
que consiste em um conjunto de operações intelectuais que tem como objetivo 
descrever e representar os documentos de maneira unificada e sistemática” (Moreira, 
2005, p. 276). 

No contexto deste estudo, projetos pedagógicos de curso foram adotados como 
documentos de análise considerando os seguintes fatores: a capacidade do material de 
evocar temas complexos de forma direcionada à formação de pessoas da área de FREs; 
o impacto direto de tais documentos na visão que os formadores e profissionais 
possuem sobre temas como sustentabilidade, paradigma energético e FREs, o que 
afeta diretamente o campo profissional dessa área; e a lacuna ainda existente de se 
explorar esse tipo de material como fonte para compreender as discussões a respeito 
do lado social e ambiental presente na implantação de FREs no contexto brasileiro. 

O estudo teve como material analisado projetos pedagógicos de cursos elaborados por 
instituições de ensino que se voltam à formação em nível superior e atuação de 
profissionais nas FREs produzidas no Brasil. Além disso, vale ressaltar que todos os 
PPCs analisados foram de instituições públicas, dado o fácil acesso a esse tipo de 
documento nessas instituições. Entre os critérios adotados para a escolha dos materiais, 
consideramos vinculação ao tema, pioneirismo dos cursos em suas respectivas regiões, 
instituições oficialmente credenciadas pelo MEC e acesso aberto ao público. 

Ainda, vale ressaltar que o PPC é um documento complexo e que possui diversos eixos 
enfatizando todos os aspectos relacionados ao curso, de maneira que não nos 
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detivemos à análise exaustiva e integral do documento. Por isso, o nosso foco esteve 
nos tópicos relacionados diretamente com os objetivos desta pesquisa. Tais tópicos 
geralmente foram: introdução, apresentação, justificativa, objetivos, perfil do egresso, 
estrutura e componentes curriculares (outros tópicos pertinentes também foram 

analisados de acordo com as variações presentes em cada caso). 

A etapa seguinte se referiu à análise do conteúdo dos PPCs, tendo como base a 
literatura da área dos aspectos socioambientais das FREs (Gorayeb & Brannstrom, 
2016; Lenoir-Improta, 2008; Lenoir-Improta et al., 2017; Queiroz, 2016; Sovacool, 2014), 
bem como resultados e conclusões de estudos anteriores do nosso grupo de pesquisa 
(Barbosa, 2013; Cavalcanti, 2014; Farias, 2017; Guimarães, 2015; Oliveira, 2015, 2016, 
2017; Santos, 2018; Silva, 2014). Isto posto, além da literatura que discute os modos 
como a energia vem sendo utilizada no contexto atual, houve também o embasamento 
em estudos que sinalizam de que forma a população percebe o fenômeno. Por fim, após 
a análise do conteúdo, cada projeto foi analisado a partir do referencial da análise de 
conteúdo (Bauer, 2002), com enfoque nas categorias criadas a partir da investigação 
exploratória, o que é explanado no tópico a seguir. 

 
Resultados e Discussões 

 
Os projetos pedagógicos de curso (PPCs) são um importante meio de análise sobre o 
modo como se percebe e representa as FREs, uma vez que explicitam diferentes fases 
do circuito psicológico da experiência ambiental (Elali & Pinheiro, 2013). Esse autores 
destacam que os indivíduos interagem com o ambiente de acordo com as características 
que existem no espaço sócio físico, de modo que a situação-estímulo pode desencadear 
respostas em diferentes níveis, desde a sensação ou percepção (como mudar de local 
porque o ar-condicionado está com temperatura muito baixa), até um estágio mais 
avançado de trabalho cognitivo, com acesso às experiências e conhecimentos 
anteriores. 

Nesse sentido, tais documentos revelam como as FREs estão relacionadas a diversos 
aspectos do meio ambiente e da sociedade em si (mercado de trabalho, papel da 
tecnologia, energia). A experiência ambiental direcionada às FREs é registrada 
indiretamente nos PPCs enquanto interpretação e comunicação dessas FREs, 
viabilizando-se como especial meio de investigação sobre tal fenômeno. 

Assim, analisamos seis projetos pedagógicos de curso (publicados entre 2011 e 2017), 
sendo cinco de instituições públicas da região nordeste, devido à sua proeminência 
nessa área, somada a uma instituição da região sul. Dentre esses PPCs, há três cursos 
de Engenharia de Energia, dois de Engenharia de Energias Renováveis e um Curso 
Superior de Tecnologia em Energias Renováveis. A seguir, apresentamos os principais 
resultados e discussões, de acordo com os principais temas que emergiram neste 
estudo exploratório. 

1. Energia 

Dentre os projetos analisados, um aspecto muito presente é a visão de energia 
enquanto mercadoria e material estratégico (Stern e Aronson, 1984). A predominância 
dessa perspectiva reduz a energia em recurso a ser explorado ao máximo para se 
encaixar na lógica de produção da sociedade capitalista. Por vezes, os PPCs 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 636 

 

comunicam uma visão tecnocêntrica das questões ambientais (Foladori, 2000), de modo 
que a visão crítica da forma (insustentável) como a energia é utilizada não é 
devidamente questionada. Tal perspectiva aponta a solução de todos os problemas 
ambientais via desenvolvimento tecnológico e crescimento econômico, numa espécie 
de auto regulação tecno-mercadológica. Aliás, as FREs surgem em alguns documentos 
como uma oportuna tendência do mercado, que vai ajudar a alavancar novas empresas 
e aumentar a mão de obra especializada da região. 

Em dois dos PPCs analisados, há maior equilíbrio entre essas posições apontadas 
anteriormente, de modo a existir maior ponderação entre os lados econômicos, social e 
ambiental. Há o destaque para as FREs como possibilidades viáveis à mudança de 
paradigma energético da sociedade, e do manejo dessas fontes, como a solar, não 
somente para otimizar a produtividade, mas também trazer eletricidade às regiões mais 
distantes do país. Isto é, a energia é abordada como recurso ecológico (Stern e Aronson, 
1984). 

2. Aspectos socioambientais 

Como já citado, o desenvolvimento econômico e tecnológico do setor das FREs não tem 
envolvido (e engajado) nem a população geral, nem as comunidades que vivem 
próximas aos parques eólicos (Farias, 2017; Gorayeb & Brannstrom, 2016; Queiroz, 
2016; Santos, 2018). Na maior parte dos PPCs, não há menção direta ao impacto que 
empreendimentos de FREs podem ocasionar às comunidades adjacentes. O “social” é 
levado em consideração usualmente enquanto geração de empregos para a população 
do estado ou região em que tais obras de infraestrutura são implantadas. Isto é, os 
documentos costumam focar sua argumentação no viés econômico da formação de 
profissionais para a área das FREs. Ademais, analisamos também que é comum existir 
um destaque para a formação de um profissional que tenha uma postura crítica e 
transformadora da sociedade, o que vai de encontro às grades curriculares dos próprios 
cursos, aspecto que discutimos mais adiante. 

Além disso, a discussão a respeito das FREs importa diretamente ao futuro da vida no 
planeta, o que diz respeito diretamente aos impactos do modo como a sociedade se 
organiza e produz nos dias atuais, que tem ocasionado a intensificação das 
consequências das MCs. E, além do consumo consciente e da mudança nos meios de 
transporte, a mudança do paradigma energético é uma das principais formas de 
combate às MCs (IPCC, 2014). Em vista disso, foi analisada a forma como o meio 
ambiente é descrito e também quais as relações que esses documentos realizam entre 
FREs e MCs. 

A maior parte dos documentos abordou o meio ambiente de modo semelhante à visão 
recorrente da energia, ou seja, o meio ambiente é um recurso a ser explorado para 
maximizar o desenvolvimento econômico. Nesse cenário, palavras como 
sustentabilidade e “desenvolvimento sustentável” surgem esporadicamente para 
justificar as FREs ou o tipo de qualificação do profissional a ser formado pelo curso. De 
modo que, ao analisar o modo como esses aspectos são abordados, tal abordagem 
ambiental se revela vazio de significado, visto que o lado do “desenvolvimento” se 
sobrepõe à sustentabilidade. A sustentabilidade aparece como uma espécie de “cereja 
do bolo” nas justificativas do documento, e não enquanto um eixo central das FREs. 
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Ademais, as MCs quase inexistem nessa parcela dos documentos analisados e, quando 
aparecem, não se explica diretamente sua relação com as FREs, relação essa que é 
essencial para compreender a grande relevância da adoção dessas fontes atualmente. 
Por sua vez, a menção (vaga e descontextualizada) a problemas de poluição no planeta 
são recorrentes, mas sem a ligação com o fenômeno das MCs, o que também é um erro 
que demonstra pouca profundidade das explicações contidas nesses documentos no 
que se refere ao presente tópico. 

Contudo, alguns documentos também possuem uma outra abordagem em relação a 
esses aspectos ambientais. Em dois PPCs, há uma visão mais centrada nas questões 
ambientais, o que aparece de modo mais coerente e integrado durante o documento, 
existindo, até mesmo, um tratamento extenso da explicação das energias renováveis 
para além das demandas do mercado. Também é relevante destacar que nesses casos 
as MCs são citadas diretamente, havendo, ao menos de modo breve, uma explicação a 
respeito da relação entre FREs e MCs. 

3. Formação Profissional 

Entender a forma como os cursos determinam seu foco de formação e olham para o 
perfil profissional é muito pertinente nessa análise, uma vez que direciona o modo com 
que as questões críticas, sociais, ambientais e técnicas serão abordadas. Com relação 
ao setor energético em si, os PPCs tendem a ter um direcionamento maior para as 
energias renováveis, ainda que dois deles sejam voltados a energia de modo geral e 
um terceiro tenha iniciado com uma perspectiva bastante relacionada às questões 
ambientais e FREs, mas acabou se tornando mais generalista para atender às 
demandas do mercado. 

Esse último ponto é bastante significativo de se destacar nessa análise. Em mais de um 
documento, percebe-se uma tentativa de busca por “vender o peixe” do curso – tanto 
para o mercado de trabalho, quanto para os próprios alunos – e, nesse quesito, uma 
formação generalista tende a ser mais interessante para chamar mais atenção de 
diferentes públicos. Nesse sentido, um dos cursos mudou seu nome de “Engenharia de 
Energias Renováveis e Ambiente” para “Engenharia de Energia”, justificando essa 
mudança para proporcionar uma formação profissional que atenda melhor às demandas 
do mercado de trabalho a partir de uma abordagem mais técnica (UNIPAMPA, 2018). 

O mesmo acontece quando consideramos a comparação entre cursos que formam 
engenheiros e tecnólogos. Apesar de termos analisado apenas um documento de curso 
tecnológico, notamos uma forte defesa para que o profissional formado nas instituições 
atenda às demandas esperadas pelo mercado. No entanto, cabe aqui destacar que, em 
sendo uma área nova, essa característica se mostra estratégica para facilitar a entrada 
dos egressos no mercado de trabalho e, por consequência, a busca dos alunos por essa 
formação (Santos & Miranda 2019). Consonante a isso, no que diz respeito ao perfil do 
egresso, todos os PPCs analisados trazem como prioridade o atendimento das 
demandas técnicas e a formação generalista, possibilitando uma atuação ampla dentro 
do setor energético. E apenas dois projetos dão destaque a uma perspectiva mais crítica 
que visa às demandas socioambientais e os impactos desse tipo de implantação. 

3.1. Grades Curriculares 
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A análise das grades curriculares é relevante para a presente análise, uma vez que é 
possível ver de um modo mais prático a proposta detalhada nos tópicos centrais do 
PPC. Os cursos analisados costumam ofertar, somando obrigatórias e optativas, entre 
60 e 100 disciplinas, as quais são referentes a diversos campos do conhecimento, como 
matemática, química, física, legislação ambiental, sociologia, etc. De modo geral, 
notamos que há muita prevalência da formação técnica, visto que as disciplinas com 
tópicos voltados a discussões críticas a respeito da relação da energia renovável com 
aspectos socioambientais são quase inexistentes. A tendência encontrada foi uma 
quantia muito reduzida de disciplinas que abordem esses aspectos das energias, 
estando presentes apenas entre duas e cinco disciplinas com caráter não técnico, 
considerando todas as modalidades de matérias. 

Nesse quesito, há uma disciplina obrigatória importante, que possui ementa 
semelhante, mas é citada de diferentes modos: Energia e Sociedade; Ambiente, Energia 
e Sociedade; ou ainda Energia e Meio Ambiente. Ela é responsável por trazer assuntos 
relevantes no início dos cursos, como: aspectos socioculturais relacionados com a 
inserção de novas fontes de energia; mudanças climáticas; noção de desenvolvimento 
sustentável; etc. Em relação a disciplinas que trazem conteúdos direcionados à relação 
que os profissionais terão com o meio ambiente e sustentabilidade, apontam-se 
exemplos como “Análise e Avaliação de Impactos Ambientais”, “Gestão Ambiental”, 
“Gestão e Planejamento Ambiental”. Nessas disciplinas, o ambiente é focado no sentido 
mais jurídico, com foco no aprendizado da realização de instrumentos de avaliação e 
diagnóstico baseados em políticas de ambiente e gestão ambiental. 

Por fim, ressaltamos que esse aspecto mais voltado ao conhecimento técnico não é um 
problema em si, uma vez que se tratam de cursos de engenharia e tecnológicos. Porém, 
percebe-se um desequilíbrio significativo, com foco e prioridade para o atendimento 
dessas demandas técnicas em detrimento das demais. Praticamente todos os PPCs 
utilizam como justificativa para criação do curso e como expectativa do perfil do egresso 
uma visão crítica das questões socioambientais, mas, dadas as disciplinas ofertadas, é 
difícil perceber como essa perspectiva é desenvolvida no curso. É possível que esses 
temas estejam sendo abordados de forma transversal em disciplinas diversas, mas não 
encontramos indícios explícitos desse tipo de abordagem nos PPCs por meio dessa 
análise documental exploratória. Acreditamos que a existência de interdisciplinaridade 
com as ciências humanas e sociais permite uma visão mais ampla do contexto em 
questão, proporcionando que a perspectiva crítica por vezes citada na justificativa da 
criação dos cursos seja, de fato, agregada na atuação do profissional formado nessas 
instituições. 

 
Conclusão 

 

A partir deste estudo, avaliamos que a estratégia metodológica utilizada foi adequada e 
cumpriu os objetivos propostos, sendo possível ter uma visão geral sobre o papel das 
FREs e do perfil profissional presentes nos PPCs. De modo geral, percebemos que o 
meio ambiente e a energia são apresentados principalmente enquanto mercadoria, com 
foco nas vantagens econômicas que a exploração produtiva deles traz, sem 
questionamento crítico do modelo capitalista atual, que é totalmente insustentável e 
predatório. Nesse sentido, as FREs não são destacadas como parcela da busca por 
novas soluções para a mudança de paradigma energético, mas somente como uma 
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oportunidade de gerar empresas e empregos na região em que empreendimentos como 
parques eólicos e usinas solares possam se instalar. Consideramos essa falta de 
criticidade e contextualização das FREs como pouco producente para a formação de 
uma sociedade mais próxima de alcançar os novos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) das Nações Unidas. 

Ademais, os documentos explicitam o perfil do profissional direcionado à atuação 
generalista e fortemente técnica, a partir de grades curriculares que dão baixa ênfase 
aos debates socioambientais relevantes nas áreas das FREs. Pontuamos que essas 
oportunidades educacionais surgem no contexto recente de crescimento da exploração 
de FREs no Brasil, de modo que tais cursos são muito novos e ainda se apresentam em 
fase de construção e, portanto, o profissional generalista pode ser uma estratégia para 
tentar suprir os mercados recém-abertos. Está explícito nos documentos que a criação 
de vários desses cursos é fruto de um período de estímulo à interiorização e expansão 
das universidades e institutos federais. Sendo assim, o contexto atual é delicado para 
tais cursos, pois é possível que o potencial desmonte da rede pública alcance mais 
precocemente essas formações em “fase de crescimento” e sem eficácia já consolidada. 

A partir desse estudo, também surgiram questionamentos: como esperar que a 
população se conscientize se é provável que sequer os profissionais em formação não 
possuem noção mais ampla do que significa trabalhar com FREs? É possível pensar 
numa mudança de paradigma partindo desses modelos de formação com que estamos 
nos deparando? Como podemos pensar novos modos de engajar a população com as 
FREs? 

Por fim, vale destacar alguns limites desse estudo. Há o fato de termos analisado 
apenas documentos, que são produtos não dinâmicos, pois influenciam os cursos, mas 
não determinam a realidade presente dessas oportunidades. Também é de grande 
relevância conhecer a visão de quem vive na prática esses cursos para ter uma visão 
mais ampla do fenômeno. E, sendo exploratório, outros aspectos não abordados nessa 
pesquisa podem ser mais investigados por estudos adicionais, como, por exemplo, a 
realidade de cursos de nível técnico, a fim de ampliar o debate a respeito do cenário 
profissional em construção. 
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TÍTULO: Descrição de Línguas Naturais – Português: formas variantes do arquifonema 

/S/ na fala dos potiguares 

Resumo 

 

Este trabalho está inserido na área de fonética e fonologia, mais especificamente na 
discussão acerca da palatalização do /S/ pós-vocálico. Para realização da pesquisa foi 
selecionada a comunidade de São José do Mipibu, de onde foram selecionados quatro 
colaboradores subagrupados conforme o sexo (dois homens e duas mulheres), idade 
(dois de faixa etária mais jovem e dois de faixa etária mais velha) e nível de escolaridade 
(dois com ensino superior e dois com ensino básico). A metodologia utilizada envolve a 
realização de entrevistas e questionários para coleta de dados de fala, seguida de 
posteriores análises oitiva e acústica de tais dados. A análise é baseada em duas 
teorias: a Geometria de Traços (CLEMENTS;HUME, 1995) e a Sociolinguística. Os 
resultados obtidos foram: I) a palatalização do /S/ nessa comunidade é resultado de um 
processo dissimilatório motivado pelo Princípio de Contorno Obrigatório, que, nesse 
caso, evita sequência de consoantes, uma em coda e outra em onset, que compartilham 
o mesmo traço [coronal] não subespecificado II) A palatalização é categórica diante das 
consoantes /t/ e /d/, independentemente de variáveis socioculturais III) Diante de /n/ há 
flutuação entre as produções [coronal] e palatal, com predominância da variante 
[coronal] [-ant] [+dist] IV) Diante de /l/ há variação entre [coronal] e palatal, com 
predominância da [coronal], o que indica que a palatalização diante dessa consoante 
está em um estágio inicial. 

 
 
Palavras-chave: Palatalização; Fonologia; Geometria de Traços; Sociolinguística 

TITLE: Description of Natural Languages - Portuguese: Variant forms of the 

archiphoneme / S / in the potiguar speech 

Abstract 

 

This paper is inserted in the area of phonetics and phonology, more specifically in the 
discussion about the palatalization of post-vocalic / S /. The community of São José do 
Mipibu was selected to be investigated, from which four sub-grouped collaborators were 
selected according to gender (two men and two women), age (two younger and two 
older) and education (two with college or bachelor's degree and two with basic 
education). The methodology used involves interviews and questionnaires to collect 
speech data, followed by subsequent hearing and acoustic analysis of such data. The 
analysis is based on two theories: Feature Geometry (CLEMENTS; HUME, 1995) and 
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Sociolinguistics. The results are: I) the / S / palatalization in this community is the result 
of a dissimilatory process motivated by the Obligatory Contour Principle (OCP), which 
avoids consonant sequence, one in the preview syllable's coda and one in the next 
syllable's onset, which share the [coronal] feature II) Palatalization is categorical before 
the consonants / t / and / d /, regardless of sociocultural variables III) There is variation 
between [coronal] and palatal productions before syllables started by /n/, with 
predominance of the variant [ coronal] [-ant] [+ dist] IV) There is variation between 
[coronal] and palatal productions before syllables started by /l/, with predominance of 

[coronal], which indicates that palatalization in this context is in an early stage. 

 
 
Keywords: Palatalization; Phonology; Feature Geometry; Sociolinguistics 

Introdução 

Este artigo pretende registrar a sistematicidade das realizações do arquifonema /S/ em 
coda silábica na fala mipibuense (de São José do Mipibu – RN) e analisar as variáveis 
linguísticas e sociais que condicionam as escolhas pelas variantes alveolares e 
alveopalatais nessa posição. 
 
Com essa finalidade, tomamos como subsídio os pressupostos de duas vertentes 
teóricas, além da Fonologia Clássica: a Geometria de Traços e a Sociolinguística 
Variacionista. Logo, o tratamento de dados considera, sobretudo, o viés qualitativo, 
caracterizado pela descrição dos fatos fonético-fonológicos e pela correspondência com 
características socioculturais dos colaboradores. 
 
A análise das formas fonéticas do /S/, na produção de fala dos mipibuenses, parte da 
hipótese de que a palatalização é favorecida pelo contexto fonológico seguinte – interno 
à própria palavra, envolvendo juntura de morfemas (sândi interno) ou não, e/ou 
decorrente de processo de juntura de palavras (sândi externo) –, caracterizado pela 
presença em onset dos segmentos coronais /t/, /d/ e /n/, independentemente de outras 
variáveis linguísticas, como o contexto fonológico antecedente, a posição da sílaba na 
palavra, a tonicidade da sílaba e a classe gramatical do vocábulo. 
 
Em relação ao contexto fonológico seguinte favorecedor da realização palatal de /S/, 
nossa hipótese se aproxima do que pessoa (1986) constatou em seu estudo sobre a 
fala de Natal/RN. A autora fez gravações com quatro mulheres, subagrupadas em dois 
níveis socioculturais distintos – duas semialfabetizadas e duas com ensino superior 
incompleto – e de mesma faixa etária – 20 a 25 anos. A partir da análise dos registros 
de fala dessas mulheres, Pessoa (1986)identificou quatro contextos linguísticos 
favorecedores da palatalização do /S/ em coda: diante das consoantes coronais /t/, /d/, 
/n/ e /l/ no onset da sílaba seguinte. 
 
Pessoa (1986) também considerou como relevante para a palatalização do arquifonema 
o ambiente intra ou interpalavra. De acordo com a autora, intrapalavra, apenas /t/ e /d/ 
favorecem a palatalização na capital. Interpalavras, por outro lado, há expansão dos 
contextos seguintes favorecedores, caracterizados não só por /t/ e /d/, mas também 
pelas consoantes /n/ e /l/. 
 
 Nossa análise se distancia dos resultados de Pessoa (1986) em dois aspectos: I) não 
elencamos a consoante /l/ como favorecedora da palatalização na fala de São José do 
Mipibu [C1] e II) a palatalização nessa comunidade independe de processos de juntura 
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de palavras. 
 
A análise em curso ainda traz à discussão a aplicação do Princípio de Contorno 
Obrigatório (OCP), que, no caso, é ativado para evitar sequência de segmentos 
coronais. 
 
A abordagem fonético-fonológica da pesquisa decorre da natureza do fenômeno em 
análise. Para representação dos sons e interpretação dos processos fonológicos que os 
atingem, trabalhamos com os princípios da fonologia autossegmental, de acordo o 
modelo de Geometria de Traços proposto por Clements e Hume (1995). A escolha pela 
abordagem sociolinguística, por sua vez, decorre do entendimento da língua como um 
sistema heterogêneo, mutável, composto por diversas variantes e inseparável do 
contexto social em que é utilizado (LABOV, 1972). 
 
De início, as variáveis socioculturais selecionadas para análise foram o sexo e a 
escolaridade dos participantes. A escolha da variável sexo se justifica pelo fato de a fala 
das mulheres ser, em diversos estudos, como o de RODRIGUES (2012) e o de 
MACEDO (2004), comumente associada ao emprego de formas linguísticas 
conservadoras, distinguindo-se da fala dos homens. Dessa suposta diferenciação, 
advém a hipótese de que a palatalização na fala de São José do Mipibu não se configura 
inovadora. Logo, não é típica da fala masculina, mas é uma ocorrência geral da 
comunidade. Ainda na suposição de que se trata de uma marca linguística da 
comunidade, formulamos a hipótese de que a palatalização não está limitada à 
produção de fala de indivíduos com determinado grau de escolaridade. 

 
Metodologia 

 

A região selecionada para realização da pesquisa é o município de São José do Mipibu. 
A cidade, situada no Rio Grande do Norte, estado do nordeste brasileiro, encontra-se a 
uma distância de 31km da capital, Natal, é vizinha a cidades litorâneas e apresenta uma 

população de 43.640 habitantes, conforme dados do IBGE (2018). 

As motivações práticas que justificam a escolha dessa cidade para investigação dizem 
respeito, principalmente, à facilidade tanto relativa aos meios de locomoção quanto ao 
tempo gasto no percurso. Como o município é localizado a uma distância razoável de 
Natal, foi possível o deslocamento para verificar o fenômeno em estudo sem enfrentar 
grandes dificuldades e grandes despesas. Além disso, nós já possuíamos, nessa 
cidade, contatos que poderiam auxiliar na seleção dos colaboradores de acordo com 
critérios previamente definidos. Lembrando que o fator tempo é bem relevante em uma 
pesquisa de campo, ainda mais quando o tempo de desenvolvimento do projeto como 
um todo é de apenas um ano. 

O levantamento de dados foi feito com a participação de quatro colaboradores, dois do 
sexo feminino e dois do sexo masculino. Os demais subagrupamentos do perfil 
sociocultural dos colaboradores consideram: nível de escolaridade superior ou básico e 
a faixa etária de 18 e 23 anos e de 47 e 55 anos, respectivamente. 

Além dos subagrupamentos de acordo com o gênero, nível de escolaridade e faixa 
etária, outros critérios foram considerados para a seleção dos colaboradores. Tais 
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critérios foram: I) ser natural de São José do Mipibu; II) ter permanecido na cidade por 
2/3 de sua vida; III) apresentar boas condições de fonação e IV) nos casos de 
colaboradores casados, ter cônjuge que atenda aos critérios I e II. O estabelecimento 
desses critérios objetiva reduzir ao máximo a possibilidade de interferência, na fala dos 

colaboradores, de registros de fala de outras regiões (outras comunidades linguísticas). 

O contato com os colaboradores foi feito através de um conhecido em comum, que 
auxiliou na seleção dos informantes a partir dos critérios estabelecidos. Após a seleção, 
realizaram-se duas visitas: uma com caráter de apresentação, para conhecer os 
colaboradores – e também ser conhecido –, esclarecer sobre o trabalho de pesquisa a 
ser feito e a participação deles; o outro contato, na semana seguinte, foi para realização 
das entrevistas. 

A coleta de dados envolveu dois instrumentos: narrativa controlada e questionário 
fonético-fonológico (QFF). A escolha desses instrumentos levou em consideração o fato 
de eles permitirem um envolvimento emocional do colaborador a ponto de não haver 
preocupação em monitorar sua fala. Consequentemente, há obtenção de dados 
espontâneos, provenientes de uma situação real de uso da língua. 

Para atingir esse objetivo, primeiro foram feitas perguntas que conduziam o colaborador 
à produção de narrativas: perguntas abertas sobre a cidade, a infância e contos locais. 
O colaborador tinha liberdade para discorrer como quisesse e sobre o que quisesse. Já 
o QFF foi elaborado com 34 questões, formuladas como uma espécie de jogo de 
adivinhação de palavras previamente selecionadas. Eram dadas pistas ao colaborador 
e esperava-se que ele chegasse à palavra designada, como o exemplo “combina com 
feijão”, pista dada na expectativa de obter o dado “arroz”. A aplicação do QFF, além da 
narrativa, se justifica pela necessidade de obter ocorrências de /S/ em contextos 
fonológicos diversos, os quais talvez não fossem contemplados pelos dados gerados a 
partir da narrativa. 

As gravações foram feitas utilizando o software Gravador de Voz, da Digipom, para 
dispositivos Android. Cada sessão de gravação foi realizada na casa dos próprios 
colaboradores. Como o ambiente não era controlado, foram registrados nas gravações 
alguns ruídos, como o canto de pássaros e ruídos das casas das vizinhas, por exemplo. 
Apesar disso, devido à localização em uma cidade interiorana, marcada pela calmaria, 
não houve interferências relevantes na qualidade das gravações, que totalizaram 

106min:55s. 

Posteriormente às gravações, foram feitas transcrições fonéticas de oitiva. Em seguida, 
todos os dados passaram por uma análise acústica no Praat. Ao todo, foram coletados 
439 dados de /S/ em coda silábica. Desses, 342 resultaram da narrativa e 97 do QFF. 

O colaborador IV foi o que produziu a menor quantidade de dados, tanto na narrativa, 
quanto no QFF. Ao todo, foram 49 dados produzidos por ele, menos que a metade do 
total de dados dos demais informantes. Apesar disso, como é possível visualizar na 
tabela 2, abaixo, o tempo total de gravação do colaborador IV foi bem próximo ao do 

colaborador I. 

Atribuímos a baixa quantidade de dados produzidos pelo informante IV à dificuldade de 
obter narrativas, gerada, talvez, por ele ser uma pessoa mais reservada que os demais 
entrevistados. Esse aspecto é refletido no tempo de duração da narrativa do 
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colaborador, apenas 6min:40s. Lembrando que o tempo de gravação envolve tanto a 
participação do pesquisador quanto a do colaborador. 

 
Resultados e Discussões 

 
Variáveis linguísticas 
A análise a ser apresentada é baseada na Geometria de Traços, com base no modelo 
de Clements e Hume (1995). 

Para a interpretação a ser assumida, mostra-se relevante, na configuração da geometria 
consonantal, considerar aproposta de D’angelis (2002apud CUNHA, 2004) relativa às 
subespecificações do traço [coronal],o [±anterior] e o [±distribuído]. A partir dessa 
perspectiva, os segmentos quesão marcados com os traços [±anterior] e [±distribuído], 
no modelo de Clements e Hume (1995), passam a ser monovalentes, sendo 

especificados apenas quando forem [-anterior] e [+distribuído]. 

Dentre os princípios postulados pela teoria, o Princípio do Contorno Obrigatório (OCP) 
demonstra ser relevante para a descrição do /S/ em coda na fala de São José do Mipibu. 
A aplicação desse princípio na fala mipibuenseprevê a proibição da produção de 
segmentos consonantais que compartilham o mesmo traço [coronal] não 
subespecificado. Com isso, diante da sequência de coronais, considerando uma em 
coda e outra em onset, o falante lança mão do processo fonológico de dissimilação para 
evitar tal sequência de segmentos. 

Colaboradora I 

 
A distribuição de /S/ nos dados de fala da informante I demonstra que a palatalização 
do arquifonema ocorre apenas diante das consoantes /t/ /d/ e /n/, conforme os 
dadosdispostos na tabela abaixo. A análise dos dados mostra que o processo focalizado 
não parece estar condicionado a fatores linguísticos como a vogal núcleo da sílaba, 
tonicidade e ocorrência intra ou interpalavra do segmento. 
 
Com relação à vogal núcleo da sílaba, [± nasal], essa possibilidade de limitação de 
ocorrência do processo é excluída por haver registro de dados de palatalização do /S/ 
em coda de sílabas nucleadas por diversos tipos de vogais, como a [dorsal] [+ab1] 
[+ab2] [+ab3],[a], em [ũaʃ’trejs], as [labial] [dorsal] [-ab1] [+ab2] [-ab3] e [-ab1] [+ab2] 
[+ab3], [o] e [ɔ], respectivamente, a  exemplo de  [dojƷ’dêntis] e [‘hɔƷna], e da [coronal] 
[-ab1] [-ab2] [-ab3], [i)], como em [ĩʃtru’mêtu]. 
 
Também é constatado que a palatalização ocorre independente da tonicidade ou 
atonicidade da sílaba em que o arquifonema é realizado. Há tanto produção do 
segmento em sílaba átona, como [ũaʃ’trejs], quanto tônica, [‘hɔƷna]. Quanto à ocorrência 
inter ou intrapalavra do segmento nos dados da colaboradora I, não há registro de dados 
que envolvam a sequência /S/ + /d/ dentro da mesma palavra. Apesar disso, há registros 
de palatalização de /S/ diante de/d/ interpalavra, a exemplo de [dojƷ’dêntis]. Também, 
a colaboradora I palataliza diante de /t/e de /n/, tanto intra quanto interpalavra, a exemplo 
dos dados [ĩʃtru’mêtu], [‘hɔƷna], [ũaʃ’trejs], e [eliƷnãwkɔla’bɔrãw]; o que sugere que o 
processo de palatalização, na fala dessa colaboradora, pode, potencialmente, ser 
produzido intrapalavra diante da consoante /d/, lembrando que a sequência /S/ + /d/ já 
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promove palatalização comprovada interpalavra. 
 
A efetivação da palatalização dentro da mesma palavra e, também, em juntura de 
morfemas e de palavras demonstra, ainda, que esse fator linguístico não é determinante 
para o desencadeamento do processo. Isso se torna mais evidente com a produção das 
palavras [‘hɔƷna] e [eliƷnãwkɔla’bɔrãw], em que há palatalização intrapalavra e 
interpalavra. 
 
As sequências de segmentos envolvidos com a participação do arquifonema /S/ abrange 
um conjunto grande de consoantes em onset, sendo apenas três as promotoras de 
palatalização para essa falante 
 
Diante de tantas possibilidades, é relevante o resultado de 33 ocorrências de 
palatalização de um total de 110 dados produzidos pela colaboradora I. Das 33 
ocorrências,67% são dados de sequência /S/ + /t/, 21% de sequência /S/ + /d/e 12% de 
sequência /S/ + /n/. Diante de /t/ e de /d/, há registro apenas de produção de palatais. 
Diante de /n/, por outro lado, além de ocorrer variação entre palatal e alveolar (ou seja, 
são produções em flutuação), conforme as produções [‘hɔƷna]~ [‘hɔzna], apresenta um 
quantitativo menor, 12%, em comparação ao 67% de /S/ + /t/ e 21% de /S/ + /d/. 
 
A baixa quantidade de dados de palatalização obtidos diante da consoante nasal 
[coronal] e a variação na produção do arquifonema constatada nesse contexto 
demonstram que a palatalização diante de /n/ não parece estar tão estabilizada na fala 
da colaboradora I quanto a diante de /t/ e de /d/, contextos nos quais a produção das 
palatais foi categórica e que, juntos, representam 88% dos dados de palatalização 
registrados. 
 
Colaborador II 
 
A análise dos dados de fala do colaborador II revela que, diferentemente da 
colaboradora anterior, esse falante palataliza não só diante de /t/ /d/ e /n/, mas também 
diante de /l/. Em comum com a análise dos dados da colaboradora I, os fatores 
linguísticos vogal núcleo da sílaba, tonicidade e ocorrência intra ou interpalavra do 
segmento parecem não exercer influência no processo de palatalização de /S/. 
 
No que diz respeito à vogal núcleo da sílaba, [± nasal], há, nos dados de fala do 
colaborador, registro de palatalização de /S/ em coda de sílabas nucleadas por 
diferentes tipos de vogais, a exemplo da [dorsal] [+ab1] [+ab2] [+ab3],[a)], em 
[ĩtƐrioriƷ’nãw], a [labial] [dorsal] [-ab1] [+ab2] [+ab3], [ɔ],em [‘hɔƷna], e da [coronal] [-
ab1] [-ab2] [-ab3], [i], em [põtuʃtu’riʃtikus]. 
 
Quanto à tonicidade da sílaba, existem registros de dados de palatalização tanto em 
sílaba tônica, como [põtuʃtu’riʃtikus] e [‘hɔƷna], quanto átona, a exemplo de [ajƷda’ki] e 
[ĩtƐrioriƷ’nãw]. A efetivação do fenômeno nos dois ambientes pode indicar que esse não 
é um fator condicionante da palatalização nessa comunidade. 
 
A ocorrência intra ou interpalavra do segmento também não parece condicionar a 
palatalização na fala desse colaborador, haja vista a constatação de ocorrência do 
fenômeno nos dois contextos, como nos dados [ƷƐʃ’tãw], dentro da palavra, e 
[ĩtƐrioriƷ’nãw], em juntura de palavras. 
 
A palatalização do arquifonema na fala do colaborador II parece estar restrita ao 
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contexto fonológico seguinte preenchido pelas consoantes /t/, /d/, /n/ e /l/. Nos demais 
contextos, a produção da variante alveolar foi categórica. 
 
Do total de 139 dados produzidos pelo colaborador II, 49 registram a variante palatal. 
Dessas 49 ocorrências, 65% são dados de sequência /S/ + /t/, 16% de sequência /S/ + 
/d/, 16% de sequência /S/ + /n/ e 2% de sequência /S/ + /l/. 
 
As produções palatais diante de /t/ e de /d/ foram categóricas, ou seja, não há registro 
de variação na fala do colaborador. Diante de /n/, por outro lado, há um único dado com 
registro da variante alveolar, [majznũ’Ɛ]. As demais produções nesse contexto registram 
a variante palatal, a exemplo dos dados [‘hɔƷna] e [ĩtƐrioriƷ’nãw]. De oito dados com a 
sequência /S/ + /n/, em apenas um deles o falante produziu [z]. 
 
Já diante de /l/ a maioria das produções do falante registra a variante alveolar, como 
nos dados [izlã’mizmu] e [awgũzaspƐkituz’la]. Há, ao todo, apenas um dado de 
palatalização diante dessa consoante, [deƷli’za]. O total de palavras com a sequência 
/S/ + /l/ foi de 4 dados, com apenas uma ocorrência com [Ʒ]. 
 
Em relação aos dados da colaboradora I, o colaborador II apresenta um maior índice de 
produções de sequência /S/ + /n/ e menos registros de variação [Z]~[z] nesse contexto, 
o que demonstra que a palatalização diante de /n/, para esse falante, parece estar mais 
estabilizada. Além disso, o colaborador II apresenta uma inovação em relação à nossa 
expectativa: a palatalização diante de /l/. O processo diante dessa consoante, porém, 
parece estar em seu estágio inicial, tendo em vista o baixo índice de dados em que 
houve palatalização. A predominância de produção nesse contexto na fala do 
colaborador ainda parece ser da variante [coronal]. 
 
Colaboradora III 
 
A colaboradora III apresenta dados bastante semelhantes aos da colaboradora I. A 
palatalização na fala de ambas ocorre apenas diante das consoantes /t/, /d/e /n/ e os 
demais fatores linguísticos (vogal núcleo da sílaba, tonicidade e ocorrência intra ou 
interpalavra do segmento) não demonstram interferir na efetivação do processo. 
 
Assim como nas análises anteriores, os dados da colaboradora III não indicam a vogal 
núcleo da sílaba como fator determinante para o processo de palatalização do /S/ em 
coda. Isso é demonstrado pelos dados de palavras com sílabas nucleadas por variados 
tipos de vogais, [± nasal], em que há efetivação do processo. Alguns exemplos dessa 
variedade são as [labial] [dorsal] [-ab1] [+ab2] [-ab3], [o], a exemplo de [hojƷ’nãnu] e 
[dojʃtrãs’pɔhti], e da [coronal] [-ab1] [-ab2] [-ab3], [i], como em [ĩtre’viʃta]. 
 
A análise dos dados dessa informante também revela que a tonicidade da sílaba não 
parece interferir no processo. Há registro de dados em ambiente tônico, [ĩtre’viʃta], e 
átono, [eliƷ’nãw], intra e interpalavra, respectivamente. A ocorrência de dados de 
palatalização nos variados ambientes citados (tônico e átono, interno à própria palavra 
ou em juntura) indica que a efetivação do processo não está restrita a eles, mas a outros 
fatores linguísticos e/ou sociais. 
 
A colaboradora III produziu um total de 141 dados de /S/ em coda. Desses, 34 são dados 
em que há palatalização do arquifonema, processo que ocorre, categoricamente, diante 
das consoantes /t/ e /d/, como nos dados[dojʃtrãs’pɔhti] e [eliƷ’da], respectivamente. 
Diante de /n/, há variação entre as realizações da consoante [coronal] e da [coronal] [-



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 650 

 

ant] [dist], conforme os dados [eliz’nãũ] ~ [eliƷ’nãw] (produções feitas das mesmas 
sequências de palavras em momentos diferentes). 
 
Do total de dados produzidos pela colaboradora em que há palatalização, 65% 
correspondem à sequência /S/ + /t/, 26% correspondem à sequência /S/ + /d/, e 9% 
correspondem à sequência /S/ + /n/. A partir dessas informações, verifica-se que a 
palatalização diante de /n/ apresenta um baixo índice de ocorrência em relação ao total 
de dados com palatalização. Além disso, apresenta flutuação no registro de fala dessa 
informante. 
 
Com a sequência /S/ + /n/, há precisamente cinco dados. Desses, em dois ela não 
palatalizou, o que demonstra a baixa estabilidade do processo diante dessa consoante. 
 
Considerando os demais contextos fonológicos seguintes, é categórica a produção da 
variante [coronal] 
 
Colaborador IV 
 
Diferentemente dos demais, o conjunto de dados do colaborador IV apresenta diversas 
lacunas relacionadas aos contextos linguísticos esperados para análise. Conforme já 
evidenciado na seção 2.3, esse colaborador tem uma personalidade mais reservada, 
característica que contribuiu para a baixa quantidade de dados de fala gerados, apenas 
49. Tendo em vista a menor quantidade de dados em relação aos produzidos pelos 
outros colaboradores, as lacunas já eram esperadas. Apesar disso, elas não invalidam 
a análise dos dados do colaborador. 
 
Os dados de palatalização do colaborador IV contemplam apenas a sequência  /S/ + /t/, 
pois não foram gerados dados de /S/ seguidos das consoantes /d/, /n/ e /l/, bem como 
de outras consoantes. 
 
A análise dos dados acima demonstra que, assim como nos dados dos demais 
colaboradores, os outros fatores linguísticos não atuam no condicionamento da 
palatalização. Há ocorrência de palatalização, por exemplo, em sílabas nucleadas por 
vogais variadas, como a [dorsal] [+ab1] [+ab2] [+ab3],[a], em [baʃtãti’nƐ], a [labial] 
[dorsal] [-ab1] [+ab2] [+ab3], [ɔ], a exemplo de [‘gɔʃtu], e da [coronal] [-ab1] [-ab2] [-ab3], 
[i], como em [iʃ’tɔrja]. 
 
Há ainda dados de /S/ em contextos átono e tônico, como [iʃ’tɔrja] e [‘gɔʃtu], 
respectivamente, além de dentro da palavra e em juntura, como [‘fƐʃta] e [deleʃ’tãw]. 
Essa variedade de ocorrência do fenômeno em diversos contextos linguísticos contribui 
consideravelmente para a interpretação de que os fatores linguísticos mencionados não 
são condicionantes para a palatalização de /S/ nessa comunidade. 
 
Dos 49 dados gerados pelo colaborador IV, apenas 10 são de palatalização e todos são 
referentes à sequência /S/ + /t/. Por outro lado, considerando que, nos dados de fala de 
todos os outros informantes, a palatalização diante de /t/ e de /d/ é categórica e que, 
assim como os demais colaboradores, este não demonstra ter a palatalização 
condicionada por outros fatores linguísticos, é possível que o colaborador IV produza, 
sim, a variante palatal diante de /d/ de maneira categórica. 
 
Como esse falante palatalizou diante de /t/ e aplicamos essa possibilidade de produção 
diante de /d/ para a fala desse colaborador, dada a sistematicidade da realização já 
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demonstrada nesse contexto linguístico, também acreditamos que, como falante da 
comunidade de São José do Mipibu, ele também vá produzir a consoante palatal diante 
de /n/. 
 
A ausência de dados também não permitiu visualizar as produções diante de alguns 
outros contextos linguísticos, mas há registro de alguns contextos em que a produção 
[coronal] demonstra ser categórica. 
 
Análise geral 
 
A análise dos dados de fala dos quatro colaboradores contribui para a interpretação do 
registro de fala de São José do Mipibu em relação ao processo de palatalização do /S/. 
 
Para além da nossa expectativa, que limitava a ocorrência da palatalização, em São 
José do Mipibu, ao contexto seguinte preenchido pelas consoantes /t/, [C1] /d/ou /n/[1], 
é identificada, nos registros de fala do colaborador II, uma expansão das consoantes 
desencadeadoras do processo, com a entrada no elenco da consoante /l/, conforme o 
dado [deƷli’za]. Tal expansão pode ser caracterizada como um avanço do processo de 
palatalização, considerando a distribuição dos segmentos na escala de sonoridade: 
parte de /t/ e de /d/, segmentos obstruintes, e passa a atingir segmentos com 
características menos consonantais, como as nasal ([n]) e líquida ([l]). A expansão, 
porém, parece estar em um estágio bem inicial, já que foi constatada na fala de um único 
colaborador e em apenas um dos dados gerados por ele que atendem ao contexto /S/ 
+ /l/. A maioria das produções desse falante nesse contexto ainda é da variante 
[coronal], como nos dados [izlã’mizmu] e [awgũzaspƐkituz’la]. 
 
Nos contextos seguintes, excluídos aqueles caracterizados pela presença de /t/e de /d/, 
os colaboradores produzem categoricamente formas fonéticas não palatalizadas de /S/, 
excetuando-se ainda os segmentos /n/ e /l/, diante dos quais se manifesta variação entre 
formas palatalizadas e não palatalizadas. 
 
Outros fatores linguísticos, como a vogal núcleo da sílaba, tonicidade ou atonicidade da 
sílaba e ocorrência intra ou interpalavras dos segmentos envolvidos não são 
condicionantes para o processo de palatalização, haja vista a ampla distribuição de 
dados com registro de palatalização em sílabas nucleadas por diferentes tipos de 
vogais, tanto átonas quanto tônicas, dentro da palavra ou na juntura de palavras. 
 
Os dados demonstram, ainda, que a palatalização do /S/ ocorre apenas quando há 
sequência de consoantes com traço [coronal], uma em coda e outra em onset, o que 
reforça a interpretação de que esse processo é resultado da dissimilação motivada pala 
aplicação do OCP, que nesse caso evita a sequência de consoantes coronais 
(alveolares) em coda e em onset. 
 
Considerando a análise apresentada acima, interpretamos que o fator linguístico 
condicionante da palatalização em São José do Mipibu é o contexto fonológico seguinte, 
caracterizado pela presença em onset das consoantes coronais /t, d, n, l/. 
 
Esse contexto demonstra ser determinante para o processo de palatalização por 
promover sequência de segmentos com traço [coronal], um em coda, /S/, e outro em 
onset, /t, d, n, l/. O falante mibipuense, então, ativa o processo dissimilatório 
desencadeado pelo OCP, a fim de evitar tal sequência de coronais. Com isso, a 
consoante em coda, antes [coronal], passa a ser produzida como [coronal] [-ant] [+dist], 
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diferenciando-se, em relação a ponto de articulação, do segmento em onset. 
 
A análise dos dados dos colaboradores demonstra que a palatalização de /S/ é 
categórica diante de /t/ e de /d/ e está em variação diante de /n/ (tanto intra quanto 
interpalavras). Essa constatação comprova a hipótese inicial de que tais contextos 
fonológicos são favorecedores da palatalização na fala da comunidade focalizada. 
 
Diferentemente do esperado[C2] , o contexto fonológico seguinte caracterizado pela 
presença da consoante /l/ em onset também se mostrou favorecedor para a 
palatalização do /S/. Isso pode ser explicado pelo fato de essa consoante também 
compartilhar o traço [coronal] não subespecificado e, ainda, pela ampliação do processo 
dissimilatório a consoantes coronais que pertencem a outros níveis na escala de 
sonoridade. 
 
Essa gradação em relação à aplicação do OCP na fala mipibuense é indicada pela 
variação constatada diante de /n/ e pela baixa quantidade de dados de palatalização 
diante de /l/. O princípio atinge, categoricamente, grupos com características mais 
consonantais da escala de sonoridade e demonstra estar se expandindo em direção a 
consoantes nasal e líquida 
 
 Variáveis socioculturais 
 
De acordo com Mussalim e Bentes (2012), a sociolinguística trabalha com a correlação 
entre as estruturas linguística e social. Dessa forma, a análise das variáveis 
socioculturais associadas às variáveis linguísticas pode revelar alguns condicionantes 
da variação em estudo. As variáveis selecionadas para análise neste trabalho são sexo, 
idade e escolaridade. 
 
Conforme descrito na metodologia, a pesquisa foi realizada com quatro colaboradores 
subagrupados de acordo com o sexo (duas mulheres e dois homens), idade (dois entre 
18 e 23 anos e dois entre 47 e 53 anos) e nível de escolaridade (dois com ensino básico 
e dois com ensino superior). 
 
Com relação à realização de /S/ diante de /t/ e de /d/, os dados demonstram que, 
independentemente das características socioculturais dos falantes, a produção palatal 
é categórica. Falantes de diferentes sexos, idades e níveis de escolaridade palatalizam 
diante dessa consoante, o que indica que esses fatores não condicionam tal produção. 
 
Diante de /n/, por sua vez, é constatada variação entre as produções [coronal] e 
[coronal] [-ant] [+dist] nos dados de todos os colaboradores que produziram vocábulos 
com sequência /S/ + /n/, com predominância da palatal. O fato de a produção [coronal] 
[-ant] [+dist], embora haja flutuação, se realizar de forma majoritária nas falas de homens 
e mulheres de diferentes idades e níveis de escolaridade demonstra que essa produção 
provavelmente está presente na comunidade há algum tempo e já não é restrita a um 
grupo sociocultural específico, o que justifica a predominância da [coronal] [-ant] [+dist]. 
Já diante de /l/ a predominância na fala dos colaboradores é da variante [coronal]. O 
colaborador II (homem, 23 anos e com ensino superior) foi o único que apresentou 
algum dado com registro de produção palatal. Este, porém, foi apenas um dos dados de 
sequência /S/ + /l/ gerados pelo colaborador. Todos os demais registram a variante 
[coronal], o que demonstra que a palatalização diante dessa consoante é inovadora na 
comunidade e que tal fenômeno está em um estágio inicial. 
O fato de a produção palatal diante de /l/ ter sido registrada apenas na fala de um 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 653 

 

colaborador do sexo masculino pode ser justificado através do que COSTA (1996) 
aponta sobre as falas de homens e mulheres. Segundo a autora, a fala masculina é 
caracterizada pelo uso de formas inovadoras, enquanto a feminina tende a ser mais 
conservadora. 
Tendo em vista que a colaboradora I, a qual compartilha com o colaborador III a faixa 
etária e o nível de escolaridade, não produziu nenhum dado com registro palatal diante 
de  /l/, interpretamos que esses fatores não restringem a efetivação do processo. Dessa 
maneira, o sexo seria, provavelmente, o fator sociocultural condicionador dessa 
inovação. Entretanto, haja vista que o colaborador IV (homem, 55 anos, com ensino 
básico) não produziu dados de sequência /S/ + /l/, não é possível confirmar que a 
palatalização diante dessa consoante é restrita ao sexo masculino e independe dos 
demais fatores socioculturais. 
 
Conclusão 

 

A análise dos dados de fala dos colaboradores demonstra que a palatalização do /S/ na 
fala mipibuense é resultado do processo dissimilatório desencadeado pelo OCP, o qual 
evita sequência de consoantes com traço [coronal], considerando uma em coda e outra 
em onset. Através da dissimilação o falante ativa as subespecificações do traço 
[coronal], [-ant] [+dist], e diferencia, dessa forma, a consoante em coda, palatal, do 
segmento em onset, [coronal]. 

A palatalização de /S/ diante de /t/ e de /d/, na fala mipibuense, demonstra ser 
categórica, independentemente dos fatores socioculturais. Tal fato revela que o 
processo dissimilatório, no contexto descrito, já está estabilizado, haja vista a ausência 
de variação entre produções [coronal] e [coronal] [-ant] [+dist] em dados com essas 
sequências. 

Os segmentos /t/ e /d/, porém, não são os únicos desencadeadores da palatalização. O 
leque de consoantes que funcionam como gatilho do processo dissimilatório, na 
verdade, demonstra estar sendo ampliado: começou pelas obstruintes, avança para a 
nasal e sinaliza sua aplicação em direção à líquida. 

A análise dos fatores socioculturais revela que a ampliação mencionada provavelmente 
já abrange a consoante nasal [coronal] há algum tempo, haja vista que, embora exista 
flutuação entre os registros [coronal] e [coronal] [-ant] [+dist], a produção palatal diante 
desse segmento foi majoritária nos dados de todos os informantes. A partir disso, é 
possível concluir que a realização da [coronal] [-ant] [+dist] não é restrita a um grupo 
social específico e parece avançar para a estabilização, considerando a sequência de 
segmentos em análise. 

Diante de /l/, por outro lado, é constatado um contexto contrário ao de /n/ enquanto 
desencadeadores da dissimilação. A maioria das produções diante da consoante líquida 
é [coronal], havendo apenas um dado com registro [coronal] [-ant] [+dist], o qual foi 
produzido pelo colaborador II (homem, faixa etária jovem e com ensino superior). O 
cruzamento das variáveis socioculturais demonstra que, provavelmente, o fator sexo é 
relevante para a realização palatal diante de /l/, a qual é interpretada como uma 
inovação na fala da comunidade, haja vista a ausência de registros semelhantes na fala 
de outros colaboradores. 
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A presença da inovação mencionada na fala de um colaborador de sexo masculino pode 
estar relacionada com a característica inovadora da fala masculina apontada por 
COSTA (1996) e diversos outros autores. Para confirmar que apenas esse fator 
sociocultural condiciona a produção palatal diante de /l/, porém, seria necessária a 
ampliação deste estudo com dados de sequência /S/ + /l/ na fala de colaboradores com 
características socioculturais semelhantes às do colaborador IV, o qual não apresentou 
dados com essa sequência. 
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TÍTULO: O MERCADO DE TRABALHO E A JUVENTUDE: A REALIDADE DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa desenvolvida sobre a dinâmica do 
mercado de trabalho no Estado do Rio Grande do Norte e em Natal e a situação do 
segmento juvenil no intervalo de um ano. O objetivo foi analisar o movimento do 
mercado de trabalho e situar a juventude, de faixa etária entre 25 a 29 anos, na estrutura 
ocupacional em dois distintos momentos da conjuntura econômica, 2009 e 2017. A 
investigação se desenvolveu no intervalo de um ano (julho de 2018 a julho de 2019) e 
o seu embasamento demandou a utilização da aplicação do recurso técnico da 
entrevista semiestruturada e de questionários para obter dados primários junto aos 
jovens trabalhadores, além de dados secundários colhidos do Relatório Anual de 
Informações Sociais (RAIS) e de uma vasta bibliografia relativa as transformações no 
mundo do trabalho e a juventude. Constatou-se que o RN acomoda um panorama de 
desigualdades de renda e oportunidades para a juventude trabalhadora, ocupada, 
sobretudo, nos setores de serviços, recebendo remuneração que variam entre 1,01 a 
1,50 salários mínimos. Ademais, o segmento juvenil vaga entre estágios, pequenos 
serviços e alternativas de sobrevivência, como também oscila entre tempos de trabalho 

de curta duração e o desemprego. 

 
 
Palavras-chave: Juventude. Mercado de trabalho. Precarização. 

TITLE: THE LABOR MARKET AND YOUTH: THE REALITY OF RIO GRANDE DO 

NORTE STATE 

Abstract 

 

This paper is the result of a research developed on the dynamics of the labor market in 
the state of Rio Grande do Norte (RN) and Natal and the situation of youth segment 
within one year. The objective was to analyze the labor market movement and situate 
the youth, aged between 25 and 29 years, in the occupational structure in two different 
moments of the economic conjuncture, 2009 and 2017. The investigation was developed 
over a one-year period (from July 2018 to July 2019) and its basis required the use of 
semi-structured interview technical resource, questionnaires to obtain primary data from 
young workers, a secondary data collected in Annual Report on Social Information 
(ARSI) and a bibliography research on changes in the world of work and youth. It was 
found that RN holds a panorama of income inequalities and opportunities for working 
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youth, mainly employed in the service sectors, receiving remuneration ranging from 1.01 
to 1.50 minimum wages. Besides, the youth segment moves between internships, small 
services and survival alternatives, as well they oscillate between short-term working 
times and unemployment. 

 
 
Keywords: Youth. Labor Market. Precariousness. 

Introdução 

Do pós-guerra até a década de 1970, o capitalismo viveu o seu auge, onde vigorava o 
pleno emprego e o modelo de gestão fordista. Após essa era de ouro, o mundo 
capitalista passou por uma grave crise econômica, desdobrando-se no processo de 
reestruturação produtiva, que impactou no mundo do trabalho, alcançando o Brasil, 
como também outros países da América Latina. 

Esse processo fez com que as empresas começassem a adotar um novo modelo de 
gestão, a “acumulação flexível”. Com efeito, surgiram novos tipos de modelos de 
contratos de trabalho, flexibilização na gestão, flexibilidade da produção e a 
potencialização da precarização das condições de emprego. 

No Brasil, recentemente, tivemos uma forte flexibilização do mercado de trabalho, por 
meio da aprovação da Reforma Trabalhista, Lei nº. 13.467/17, que não só regulamentou 

a precarização do emprego, como aprovou a terceirização das atividades-fim. 

Frente a esse contexto, fez-se oportuno desenvolver este estudo que teve como recorte 
geográfico o Rio Grande do Norte e a capital Natal. Tratou-se de analisar a dinâmica do 
mercado de trabalho nesse estado, bem como o posicionamento do segmento juvenil 
de faixa etária de 25 a 29 anos na estrutura ocupacional em dois intervalos de tempo, o 
ano de 2009 e 2017, pois são representativos de distintos momentos do 
desenvolvimento econômico do país. 

Na oportunidade, também salientamos o tipo de vínculo empregatício e a remuneração 
da juventude trabalhadora, a fim de analisar a qualidade do emprego. A pesquisa se 
embasou nos dados recolhidos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do 
extinto Ministério do Trabalho, e de uma vasta bibliografia sobre as recentes 
transformações do mundo do trabalho, além de dados colhidos da realização de 

entrevistas semiestruturadas e da aplicação de questionários. 

Na sequência, se apresenta um panorama da configuração do mercado de trabalho no 
Rio Grande do Norte, bem como a situação do segmento juvenil na estrutura 
ocupacional. 

 
Metodologia 

 

Para a construção desse artigo, inicialmente foi feita uma revisão bibliográfica a partir 
de autores que teorizaram sobre as metamorfoses do mundo do trabalho, como Marcio 
Pochmann, David Harvey, Robert Castel entre outros. Na sequência se iniciou um 
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processo de definição das variáveis a serem analisadas e a consulta da RAIS, levando 
em consideração os anos de 2009 e 2017. 

Após a coleta de informações de dados secundários, sequenciou-se com a construção 
dos recursos técnicos de entrevistas semiestruturadas e de questionários aplicados 
junto aos jovens trabalhadores. Na oportunidade, foram realizadas 10 entrevistas 
semiestruturadas e também foram aplicados 199 questionários, com os jovens 
residentes na cidade do Natal, com idades entre 25 a 29 anos. 

 

Resultados e Discussões 

 

O ciclo de prosperidade econômica que se estendeu no Brasil no intervalo de 2004 a 
2012, de modo geral, foi acompanhado por um relevante movimento do mercado de 
trabalho, com impactos satisfatórios sobre a qualidade do emprego, o aumento do 

trabalho formal, o assalariamento e a regulação do trabalho. 

Na Região Nordeste, esse movimento também se fez verdadeiro. Ainda que essa região 
se caracterize no decurso do seu desenvolvimento por uma situação econômica 
desfavorável em comparação ao Centro-Sul e por lastimáveis indicadores sociais, o 
satisfatório desempenho da economia na primeira década do século em curso lhe 
possibilitou “um crescimento superior à média do Brasil tanto em termos de Produto 
Interno Bruto quanto em relação ao volume de empregos formais” (BARCELAR, 2008). 

Trata-se de um mercado de trabalho que, no geral, é mais heterogêneo e caracterizado 
por baixos salários, embora existam polos distribuídos nos nove estados da Região com 
potencial capacidade de geração de emprego e renda, a exemplo da fruticultura, da 
agricultura de grãos, da indústria petroquímica e dos serviços. Particularmente o Rio 
Grande do Norte, que se apresenta como um Estado de desenvolvimento retardatário, 
economia frágil e sem tradição de desenvolvimento industrial. O turismo se coloca como 
a principal atividade econômica, seguida pela produção de petróleo em terra, da 
produção de sal e da produção da fruticultura, sendo o setor de serviços o forte da 
economia. 

A sua capital, Natal, acomoda um panorama de desigualdades de renda e 
oportunidades de emprego bem complexo para os cidadãos potiguares. A cidade é 
cindida por quatro zonas administrativas, que recebem as seguintes denominações: 
Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e Zona Oeste, o que sinaliza certa segregação social 
a partir da variável renda no que diz respeito às famílias que habitam as distinas áreas 

da cidade. 

Na verdade, neste Estado, o mercado de trabalho, que somatiza os problemas 
decorrentes de uma conjuntura de recessão e encolhimento do PIB pelo qual passa o 
País, assinala, nos últimos anos, um crescimento nas ocupações de caracteristícas 
mediana e inferior, manual e tradicional, demandado pelo crescimento e dinamismo do 
setor de serviços, que comumente se apresenta como a área de menor valor da força 
de trabalho (PESSOA; DIAS, 2015). 

No Rio Grande do Norte, não somente se identifica a ampliação do subemprego e da 
informalidade, como também a elevação do desemprego. Segundo dados mais recentes 
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da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNADContínua/2019), o 
Estado registra uma das maiores taxa de desemprego do País, com 475 mil pessoas 
sem trabalho. 

Nesse cenário, o emprego formal também vem sofrendo impacto. No acumulado do 
primeiro semestre de 2019, foram fechados 5.468 postos de trabalho formais, 
significando o pior resultado registrado desde março de 2016, quando se fecharam 
2.383 vagas no mês, seguido de uma redução de 569 postos de trabalho no ano de 
2017 e menos 437 no ano de 2018. A rigor, o Estado vem seguindo uma tendência 
nacional e regional, que segue fechando postos de trabalho com registro em carteira 
(CAGED, 2019). 

Dito isto, apresenta-se, a seguir, os dados quantitativos referentes ao Estado do Rio 
Grande do Norte e da cidade do Natal no tocante ao movimento da realidade do 
mercado formal de trabalho por setor de atividades, recortado em duas distintas 
conjunturas, a saber, os anos de 2009 e de 2017, respectivamente. 

No gráfico(Ver figura 1), tem-se um panorama da situação do Rio Grande do Norte e do 
município do Natal. Veja-se que, no ano de 2009 em Natal, o total de empregos foi de 
289.337 e o setor de serviços foi o que mais empregou, com 97.024 postos de trabalho, 
e a atividade de agropecuária, extração vegetal, caça e pesca apresentaram menos 
empregos, somando 1.111 vagas. 

No RN com 538.757 vagas no total, observou-se que o setor da administração pública 
obteve 182.548 postos de trabalho, enquanto o de serviços industriais de utilidade 
pública apresentaram a menor participação, com 5.909. Aqui, ressalta-se que, entre os 
anos de 2004 a 2010, se assistiu a certo crescimento dos concursos públicos para 
recomposição dos quadros da administração pública direta e indireta, refletindo o bom 
desempenho da economia e uma nova visão do papel do Estado, o que, em parte, 
justifica o aumento exponencial dos empregos na administração pública. 

Contudo, esse cenário que se verificou no tocante à melhora do mercado de trabalho 
no Estado do RN como um todo, no decorrer da primeira década do século XXI, sofreu 
grande reversão quando não somente o Produto Interno Bruto (PIB) do País apresentou 
queda, como também a implementação de reformas neoliberais pautadas na 
desregulamentação das leis do trabalho e na flexibilidade dos contratos passou a ser 
adotada, configurando o “atípico” mercado de trabalho no Brasil. 

Os efeitos dessas mudanças se fizeram sentir nos estados e municípios da federação. 
No RN e no município de Natal, o desdobramento desse cenário recessivo em que se 
encontra o País impactou diretamente no número de ocupações formais. A seguir (Ver 
figura 2), apresenta-se o comportamento das ocupações no ano de 2017, quando o país 

passa a amargar um reduzido desenvolvimento econômico. 

Como mencionado anteriormente, o mercado de trabalho vai refletir a situação 
econômica que o País atravessa. Nessa perspectiva, no ano de 2017, no que diz 
respeito à distribuição dos empregos por atividades na cidade do Natal/RN, verifica-se 
que o crescimento absoluto do número de empregos foi insignificante, comparando o 
ano de 2017 com 2009. O município registrou 295.852 empregos no total dos diversos 
setores. O setor que gerou mais emprego foi o de serviços (128.737), e o setor com 
menor número, o de extrativa mineral, com 827 empregos. 
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No RN, tem-se um total de 588.373 empregos, sendo o setor de serviços o que mais 
emprega, com 188.893, e o setor de serviços industriais de utilidade pública aquele com 
menor número de empregos – 6.088. 

Esse cenário sinaliza a situação do RN em relação à qualidade dos empregos 
existentes, embora se trate de empregos com registro em carteira, que se traduzem 
como portadores de um conjunto de benefícios sociais, a exemplo do direito às férias, 
ao 13º salário, à remuneração, entre outros. Como aponta Reineck (1999), o setor de 
serviços sempre se destacou como aquele capaz de absorver o maior contingente de 
trabalhadores e, comumente, caracteriza-se como o setor de baixos salários e elevada 
rotatividade. 

Não obstante, como afirmam Lima e Lima (2017, p. 164), “dinamizar a economia 
potiguar é uma necessidade premente, frente aos desafios que se colocam nessa virada 
de século, que, por sua vez, exige inovação tecnológica e diversificação da economia 
para a constituição de outros espaços de ampliação no mercado de trabalho (...)”, capaz 
de sorver um maior contingente da classe trabalhadora e precisamente da força de 
trabalho juvenil. 

Nessa situação específica, é oportuno chamar atenção para o fato de que, mesmo 
naquele momento de aceleração da economia pelo qual passou o País, período em que 
se identificou ganhos para o conjunto dos trabalhadores, traduzidos basicamente no 
aumento real do salário mínimo, na redução da informalidade, na diminuição do 
desemprego e nas ofertas de postos de trabalho com registro em carteira, o segmento 
juvenil parece não ter garantido uma melhor participação na estrutura ocupacional. 

No caso, chama-se a atenção para a situação da juventude entre 25 a 29 anos e a sua 
participação nos setores de atividades da economia na realidade do RN e na cidade do 

NATAL no ano de 2009. 

O gráfico (Ver figura 3) oferece um panorama da situação da população jovem na 
distribuição das atividades econômicas no Estado do RN, assim como no município de 
Natal. Identifica-se que, no ano de 2009, em Natal, tem-se no geral um total de 46.392 
postos de trabalho ocupados por jovens de faixa etária entre 25 a 29 anos, sendo o 
setor de serviços o que mais empregou, com 18.748, e o setor de extrativa mineral com 
a menor oferta de empregos (137). 

Em se tratando do RN, a quantidade total de empregos registrados foi de 90.222, sendo 
o setor de serviços o que mais empregou, somando 26.437 empregos, e o setor de 
serviços industriais de utilidade pública o que menos empregou, somando 657 postos 
de trabalho. 

Ainda com relação à participação dos jovens nas ocupações formais, apresenta-se na 
figura 4 a distribuição deles por ramo de atividades (Ver figura 4). Desde já, ressalta-se 
a retração da participação desse segmento da população no mercado de trabalho no 
ano de 2017, quando se confronta com os dados de 2009. 

Assim, no ano de 2017, distanciando-se da realidade identificada no ano de 2009, no 
geral, pode-se depreender que, em Natal, houve uma redução na quantidade de 
empregos e na participação do segmento juvenil, comparando ao ano de 2009. No total, 
identificaram-se 40.400 empregos distribuídos nos distintos setores, sendo o setor de 
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serviços identificado como aquele que mais ocupou, com 20.486 empregos, e o setor 
de extrativa mineral o que menos ocupou (48 empregos). 

No RN, também se constatou certa retração nas ocupações e na participação dos jovens 
no mercado de trabalho com relação ao ano de 2009. Detectaram-se 85.246 empregos, 
sendo o setor de serviços o que mais empregou (31.215), e o de serviços industriais de 
utilidade pública o que menos ocupou, com 658 empregos. No RN e em Natal, afirma-
se que houve encolhimento da participação de trabalhadores na faixa etária entre 25 a 
29 anos no mercado de trabalho com registro em carteira. 

Em termos de rendimentos do trabalho, essa população empregada, referenciando-se 
nos dados do RAIS nos anos de 2009 e 2017, recebe as menores remunerações. A 
média dos rendimentos brutos variou entre 1,01 a 1,50 salário mínimo, identificando, 
inclusive, salários abaixo de 1 mínimo. Cabe salientar que a média desses rendimentos 
permanece na realidade potiguar, ainda que tenha ocorrido certa alteração no volume 
das ocupações devido ao processo contínuo de reestruturação do capital. 

Em suma, a diminuição da população juvenil no emprego formal parece refletir a 
conjuntura recessiva pela qual passa o Brasil, o que provoca efeito direto no mercado 
de trabalho a partir do aumento dos desligamentos. Esse resultado negativo, 
consequentemente, rebate nas condições de vida e no empobrecimento da classe 
trabalhadora, que passa a ter grande dificuldade de permanência nos empregos, como 
afirma uma jovem trabalhadora: 

Eu trabalhava fazia 4 anos em uma construtora, eu trabalhava com carteira assinada e 
fui demitida porque Temer mudou a situação da carteira de trabalho. A empresa preferiu 
dar baixa nas carteiras para tentar contratar por prestação de serviço porque para ela a 
folha era muito alta e lá a situação já estava difícil. Eu passei muito sufoco né, sem poder 
comprar as minhas coisas, ficava me virando de tudo que era jeito para ganhar algum 
dinheiro, passei mais de um ano assim. Faz dois meses que consegui emprego em uma 
clínica de podologia, trabalho o dia todo e ganho um salário, é pouco, mas, o pior é ficar 
desempregada (ENTREVISTADA1). 

A situação dessa jovem frente ao mercado de trabalho pode ser sinalizadora de uma 
vida de virações para garantir a posse de “algumas coisas”, como dito por ela. O tempo 
que passou entre o desemprego e as breves oportunidades de trabalho significou 
privações de natureza de foro íntimo e também dificuldade de reinserção no mercado 
de trabalho, sobretudo em empregos que não signifiquem bicos e freelancer. Ganhar 
um salário mínimo, como dito, é muito pouco, mas ainda mais temeroso é amargar o 
desemprego. 

Diga-se que a juventude vai se acomodando a um mercado de trabalho cada vez mais 
distante daquele referenciado no clássico modelo de contratação. Tornou-se comum se 
identificar, neste Estado, jovens trabalhando por meio de contratos alinhados com os 
aprovados pela Reforma Trabalhista, diga-se, flexíveis e por tempo determinado, 
embora com registro em carteira. Como diz uma entrevistada: 

Eu trabalho como professora de inglês, é o meu segundo emprego, o outro era como 
professora também, mas não tinha carteira assinada. Eu trabalho nessa escola no 
projeto bilíngue faz 5 meses, leciono na educação infantil e no ensino médio. Eu sou 
terceirizada, presto serviço para a escola e ganho 1 salário (ENTREVISTADA 2). 
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É interessante perceber que escolas de ensino básico, que comumente tinham o seu 
quadro docente recrutado por meio de seleção e contratos diretos, vêm aderindo ao 
estatuto da terceirização da atividade-fim. Aqui, ressalta-se o nível de vulnerabilidade 
ao desemprego dessa trabalhadora em relação à escola, isto porque ela não tem 
nenhum sentido de pertencimento e “filiação com a mesma”, para usar o termo de Castel 
(1999). O vínculo formal da trabalhadora é com a empresa que foi subcontratada pela 
escola, ainda que trabalhe na escola. 

Essa tendência à flexibilização dos contratos toma conta como um todo do mercado de 
trabalho. No relato abaixo, tem-se a situação de uma trabalhadora de restaurante, que 
desabafa: 

Eu trabalho em um bar com carteira assinada. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, 
mas foi informal, com 18 tive o meu primeiro emprego com carteira assinada de barman, 
depois trabalhei alguns meses como sushiman, depois auxiliar de cozinha, sem carteira 
assinada e agora estou trabalhando como garçonete, de carteira assinada e ganho R$ 
850,00 fixo ao mês. Hoje eu tenho 25 anos. Aqui eu trabalho de quinta-feira à sábado, 
entro às 20 horas e geralmente saio às 7h00, algumas vezes faço hora extra e saio às 

10h00 (ENTREVISTADA 3). 

Aqui se chama a atenção para a trajetória de trabalho dessa jovem de 25 anos e que há 
dez anos transita entre situações de informalidade e trabalho intermitente. Essas 
experiências a colocam bem distante do emprego decente, defendido pela OIT. Não se 
sabe se será o caso dessa jovem, mas ela poderá correr o risco de passar toda a sua 
vida ativa sobrevivendo das experiências flexíveis de emprego. 

Desta forma, pode-se afirmar que o segmento juvenil mergulha em uma crise de 
incerteza, instabilidade e vulnerabilidade. Essa fração da população vaga entre o 
desemprego, a informalidade e trabalhos de curta duração. Situação essa que, dada as 
devidas diferenças entre um momento histórico e outro, alinha-se com a existência da 
superpopulação relativa, que Marx (2006) classificou de população flutuante, latente e 
estagnada, e que se fez presente no processo de industrialização inglesa. 

 
Conclusão 

 

O estudo buscou apresentar um cenário da realidade do mercado de trabalho no Rio 
Grande do Norte, e em particular na cidade do Natal, cujo intuito maior foi demarcar a 
situação do jovem, de faixa etária entre 25 a 29, na estrutura ocupacional. No momento, 
o Estado apresenta uma das maiores taxas de desemprego registradas no primeiro 
semestre de 2019, conforme dados da CAGED. Com efeito, amplia-se o emprego por 
conta própria e a informalidade. 

No tocante à juventude empregada, identifica-se que ela é mais absorvida no setor de 
serviços e recebe remunerações que variam entre 1,01 a 1,50 salário mínimo. Contudo, 
chama-se a atenção para a questão da qualidade do emprego, assunto que ganha 
relevância no plano nacional, quando o Governo Federal, desde o ano de 2003, assumiu 
o compromisso de construir uma agenda nacional de trabalho decente para uma 
juventude trabalhadora, que tem assumido cada vez mais ocupações caracterizadas 
pela precariedade. 
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Não se deve esquecer que a natureza da qualidade do emprego é resultado de uma 
construção histórica. No caso do Brasil, o desenvolvimento do mercado de trabalho traz 
a marca da heterogeneidade, diversidade e complexidade, com destaque nas 
ocupações “atípicas”. Não obstante, as situações de subempregos tipificam o mercado 

de trabalho no País. 

O desdobramento da ampliação dos contratos flexíveis e do subemprego, no que 
concerne aos vínculos empregatícios, tende a impulsionar cada vez mais uma 
sociedade marcada por uma desigualdade ainda mais exacerbada e por um trabalhador 

cada vez mais distante do emprego regular, normativo e com renda satisfatória. 
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Figura 1 – Distribuição de empregos por atividade econômica em Natal e no RN no ano 

de 2009 
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Figura 2 - Distribuição de empregos por atividade econômica em Natal e no RN no ano 
de 2017 

 

 

Figura 3 – Distribuição de empregos dos jovens de 25 a 29 anos por atividade 
econômica em Natal e no RN no ano de 2009 
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Figura 4 – Distribuição de empregos dos jovens de 25 a 29 anos por atividade 
econômica em Natal e no RN no ano de 2017 
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TÍTULO: Relações étnico-raciais e o Livro Didático de História: uma análise das fichas 

de avaliação do PNLD (2003 – 2015) 

Resumo 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar a aplicação da Lei Nº 10.639/03 nas fichas de 
avaliação do ano de 2015 voltadas para a disciplina de História do Programa Nacional 
do Livro e do Material Didático (PNLD), documento utilizado no processo de seleção das 
coleções a serem compradas pelo Estado brasileiro. Acredita-se ser necessário a 
apropriação de novas documentações que subsidiem outras alternativas e outros 
olhares da problemática que envolve o tratamento de uma política pública, aqui sendo 
o PNLD, com temáticas específicas, no caso, a história da África e dos afro-brasileiros. 
Para isto, foi analisado como os avaliadores se apropriam das chaves de respostas que 
são colocadas pelos editais e como constroem seus argumentos nas fichas de 
avaliação. Constatou-se que os variados aspectos apontados pelos avaliadores são 
pontos positivos com relação ao cumprimento da Lei Nº 10.639/03, pois demonstram 
uma preocupação com a sua aplicação. 
 
Palavras-chave: Ensino de História; Livro didático; Lei 10.639/03. 

TITLE: Ethnic-racial Relations and the History didactic book: an analysis of the PNLD 

assessment sheets (2003 - 2015) 

Abstract 

The purpose of this research is to analyze the application of Law No. 10.639 / 03 in the 
evaluation sheets of 2015 focused on the discipline of History of the National Program 
of Book and Teaching Material (PNLD), a document used in the process of selecting the 
collections to be purchased by the Brazilian state. It is believed that it is necessary the 
appropriation of new documentation that subsidize other alternatives and other views of 
the problem that involves the treatment of a public policy, being the PNLD this public 
policy, with specific themes, in this case, the history of Africa and Afro-Brazilians. For 
this, it was analyzed how the evaluators appropriate the answer keys that are placed by 
the edicts and how they build their arguments in the evaluation forms. It was found that 
the various aspects pointed out by the evaluators are positive points regarding 
compliance with Law No. 10.639/03, as they demonstrate a concern with its application. 
 
Keywords: History Teaching, Didactic Book, Law 10.639/03. 

Introdução 

A luta pela defesa da cidadania, contra a discriminação racial e por uma sociedade mais 
justa organizada por grupos formados por pessoas negras no Brasil desce cedo atrelou, 
entre outras, a questão da desigualdade entre brancos e negros no sistema educacional 
como algo essencial a ser combatido para tornar possível melhores condições para a 
população negra, como afirmam Tânia Mara Pedroso Müller e Wilma de Nazaré Baía 
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Coelho (2015). Segundo Amilcar Araujo Pereira (2010), a aprovação da Lei Nº 10.639 
de 9 de janeiro de 2003, a qual torna obrigatório nas instituições públicas e privadas nos 
níveis fundamental e médio de todo o país o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira, foi resultado de uma histórica reivindicação dos militantes do Movimento 
Negro presentes em diversas instâncias que representam o poder público. A partir da 
aprovação dessa lei, determinou-se que nos conteúdos programáticos de todo o 
currículo escolar seriam incluídos o estudo da História da África e dos Africanos, a luta 
dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade 
nacional, com o objetivo de resgatar e valorizar a importância social, econômica e 
política dos negros na história do Brasil. Com a aprovação dessa lei, além de terem sido 
modificados os artigos 26 e 79 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/ 
nº 9304/96), também houve mudanças em outras instâncias relacionadas às políticas 
públicas ligadas à educação no Brasil como foi o caso do Programa Nacional do Livro e 
do Material Didático (PNLD). Este programa foi criado no ano de 1985 pelo governo 
federal e tem como objetivo disponibilizar obras didáticas e literárias de forma gratuita 
para as instituições públicas de todo o Brasil, atendendo a educação infantil, anos 
iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental e ensino médio. 
Entretanto, para as obras serem aprovadas e, por fim, enviadas às instituições, passam 
por uma comissão de avaliadores que atuam nos mais diversos níveis do ensino, desde 
profissionais com formação inicial até mestres e doutores. Os principais instrumentos 
utilizados na elaboração do parecer da comissão avaliadora são as fichas de avaliação, 
as quais são formuladas a partir dos critérios estabelecidos por cada edital e é a partir 
do parecer desse documento que as coleções serão selecionadas e compradas pelo 
Estado. Ao final da avaliação, as obras terão seu parecer final: ou serão aprovadas (com 
ressalvas ou não) ou serão excluídas. Desse modo, o objetivo desse trabalho consiste 
em analisar a aplicação da Lei 10.639/03 nas fichas de avaliação voltadas para a 
disciplina de História, do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Para isso, será 
analisado como os avaliadores constroem seus argumentos nas fichas de avaliação, se 
é possível identificar uma homogeneidade ou heterogeneidade nessas narrativas e 
como as chaves de respostas, que são colocadas pelos editais do PNLD, são 
apropriadas por diferentes avaliações. Desse modo, ao invés de tentar observar apenas 
o que está faltando no tratamento da Lei 10.639/03 nos livros didáticos, algo que é 
recorrente nos estudos acerca dessa temática, será observado o que de fato há nessa 
documentação e o que efetivamente está sendo apontado nas construções das 
narrativas das fichas de avaliação, corroborando com a ideia de ir além da historiografia 
da falta, como proposto pela professora Margarida Maria Dias de Oliveira (2003). Serão 
analisadas todas as fichas das 19 coleções aprovadas pelo PNLD no ano de 2015 e, 
mais especificamente, os tópicos relacionados ao “CUMPRIMENTO DA LEI 10.639/03” 
e “AÇÕES POSITIVAS À CIDADANIA E AO CONVÍVIO SOCIAL”. Existem mais tópicos 
ao longo da ficha de avaliação que abordam as questões étnico-raciais e a Lei Nº 
10.639/03, mas como essa pesquisa faz parte de uma iniciação científica e não há 
trabalhos publicados até então que utilizem as fichas como documento de análise optou-
se por restringir a pesquisa a esses dois tópicos. 
 
Metodologia 

 
Para a realização desta pesquisa foi lida uma bibliografia que pudesse elucidar 
conceitualmente os termos que são utilizados na área de pesquisa da temática racial, 
tais como “raça”, “etnia”, “discriminação”, “identidade negra”, entre outros termos que 
são discutidos por Nilma Lino Gomes (2015). Foi necessário também apropriar-se de 
dados e discussões sobre a história do negro e da África no sistema educativo do Brasil, 
discussões apresentadas pelo professor Kabengele Munanga (2013) e na tese da 
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professora Maria Telvira da Conceição (2015). Além desses autores, foram lidos outros 
que também tratam da temática racial no Brasil, mais especificamente com relação aos 
negros, a partir da Lei Nº 10.639/03 como Tânia Müller Coelho, Wilma Coelho (2013). 
Foi feito um levantamento bibliográfico a partir do Catálogo de Teses e Dissertações da 
CAPES e das seguintes revistas eletrônicas, muitas deles indicadas a partir do portal 
eletrônico da ANPUH: Cadernos de História, Fênix: Revista de História e Estudos 
Culturais, Revista Históriae, Revista Crítica Histórica, Revista Estudos Históricos, 
Revista História e Diversidade, “Revista Latino-Americana de História”, TOPOI, Revista 
Brasileira de Educação, Revista Brasileira de História e Revista História Hoje. Buscou-
se nessas produções, textos e obras que envolvessem a Lei 10.639/03, as relações 
étnico-raciais no Brasil, o livro didático de História e as fichas de avaliação do PNLD. 
Foram encontradas 38 publicações envolvendo um desses temas. Entretanto, com 
relação as fichas de avaliação do PNLD, não foi encontrado nenhum trabalho que tenha 
utilizado essa documentação como fonte de pesquisa. Para esse primeiro ano de 
desenvolvimento do plano de trabalho, o recorte temporal estabelecido para a realização 
da pesquisa foi exclusivamente com as fichas do ano de 2015. No total, foram 
analisadas 19 fichas de avaliação das coleções dos livros didáticos de História 
referentes ao PNLD de 2015. Tendo em vista que o presente plano de trabalho se 
encontra em processo de renovação, nas próximas etapas, outros recortes temporais 
poderão ser analisados. A análise das fichas de avaliação foi dividida em 3 etapas. Na 
primeira delas foi feita uma leitura sistemática dos textos situados em dois tópicos, 
presentes em todas as fichas de avaliação, localizados no bloco “Formação cidadã”, 
sendo eles o tópico “Cumprimento da lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003 (história e 
cultura afro-brasileira)” e o tópico “Contribui para o desenvolvimento de ações positivas 
à cidadania”. Essa leitura fundamentou o preenchimento de uma tabela, a qual foi 
dividida em 4 colunas: a primeira coluna diz respeito ao número e ao nome da coleção 
aprovada; segunda coluna diz respeito a “menção final” do livro didático, ou seja, o seu 
parecer; a terceira e quarta coluna dizem respeito aos tópicos analisados, sendo a 
terceira a do tópico Cumprimento da lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003 (história e 
cultura afro-brasileira) e a quarta coluna a do tópico Contribui para o desenvolvimento 
de ações positivas à cidadania. Feita a tabela, buscou-se identificar as chaves de 
respostas positivas e negativas presentes nos textos desenvolvidos nos tópicos 
selecionados nas fichas de avaliação. A leitura do conteúdo possibilitou identificar uma 
grande heterogeneidade na apropriação das chaves de respostas dadas pelo edital do 
PNLD. Por isso, para melhor sistematização dos dados, foram levadas em consideração 
as chaves de respostas, tanto positivas quanto negativas, que mais se repetem ao longo 
das fichas de avaliação. Para identificá-las, foi criada uma legenda de cores, na qual 
cada cor representa uma chave de resposta diferente. A quantificação dos dados levou 
a um total de 15 chaves de respostas diferentes encontradas nas fichas, sendo 7 de 
caráter positivo e 8 de caráter negativo, que serão melhor exploradas no tópico seguinte. 
 
Resultados e Discussões 

 
Ao estabelecer uma relação entre o sistema educativo formal brasileiro e os alunos 
afrodescendentes que dele fazem parte, Kabengele Munanga afirma que um dos 
impactos do racismo nas escolas está relacionado ao fato de serem encontradas 
ausências sobre a “questão da memória coletiva, da história, da cultura e da identidade 
dos alunos afrodescendentes” (2013, p. 28) no sistema educativo formal. Além disso, o 
autor afirma que, se abordada no livro didático, essa história “é contada apenas do ponto 
de vista do “outro” e muitas vezes falsificada e apresentada numa ótica estereotipada” 
(p.28 idem). Esses fatos, para Munanga, também fazem parte do conjunto de outras 
questões que contribuem negativamente na vida escolar de alunas e alunos negros, em 
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especial os mais pobres, muitas vezes levando-os à repetência e evasão escolar, como 
mostram os números de pesquisas mais recentes. Além da contribuição do professor 
Kabengele Munanga, Maria Telvira da Conceição, em sua tese de doutorado defendida 
no ano de 2015, se propôs a investigar o papel da literatura escolar, especificamente os 
casos dos livros didáticos de História, na construção de práticas e discursos racistas em 
relação aos africanos e aos afro-brasileiros. Para a sua pesquisa, a autora analisou os 
contextos entre Brasil e Moçambique nos anos de 1950 à 1995. Uma de suas análises 
apresentadas dialoga com as afirmações citadas acima do professor Kabengele 
Munanga, segundo ela “o processo escravista constitui tanto a dimensão temporal, 
quanto o conteúdo em torno do qual gravitam as alusões e discussões sobre povos 
africanos e afro-brasileiros.” (CONCEIÇÃO, 2015, p. 67). Ainda sobre essa questão, 
Maria Telvira da Conceição conclui que, ficando a literatura escolar presa a essa 
dimensão temporal que remete à escravidão dos povos africanos, muitas vezes restrita 
ao século XIX, as possibilidades de se pensar o antes, o pós-abolição no século XX e, 
portanto, os contextos mais contemporâneos sobre os africanos e afro-brasileiros ficam 
extremamente esvaziadas nessa literatura analisada. A exceção aplica-se apenas a um 
manual de autoria de Joel Rufino dos Santos o qual, segundo a autora, discute a história 
da África/Brasil a partir de outros caminhos e perspectivas. Um dado que a autora traz 
é que nos manuais analisados em sua pesquisa, apenas 11% das imagens presentes 
nesses materiais remetem-se às referências contemporâneas dos africanos e afro-
brasileiros. A ausência de imagens tratando esses grupos em outras atividades e 
espaços na contemporaneidade ajudam a construir uma estigmatização dos africanos 
e afro-brasileiros. A tese da professora Maria Telvira da Conceição abordou um recorte 
temporal no qual a Lei 10.639/03 ainda não estava em vigor, entretanto os dados 
levantados são extremamente pertinentes para análise desta pesquisa. Analisando os 
dados levantados com relação às chaves de respostas encontradas nas fichas de 
avaliação dos livros didáticos de História do PNLD para o ano de 2015, como foi citado 
no tópico anterior, têm-se um total de 15 chaves de respostas diferentes, sendo 7 de 
caráter positivo e 8 de caráter negativo. Esses dados demonstram que não existe uma 
única linha argumentativa utilizada pelos avaliadores do PNLD no processo de análise 
das coleções, ou seja, as apropriações dos critérios são diversos e apresentam 
alterações, o que ficará evidenciado a seguir. Com relação ao caráter positivo, 
observou-se que majoritariamente, em ambos os tópicos analisados, o que mais se 
comenta positivamente é com relação a abordagem de reflexões sobre a afirmação, a 
diversidade cultural dos povos africanos e as relações étnico-raciais, sendo um total de 
36,6% para o tópico 1, intitulado Cumprimento da lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003 
(história e cultura afro-brasileira e 45,8% para o tópico 2, intitulado Contribui para o 
desenvolvimento de ações positivas à cidadania. Em segundo lugar, é visto 
positivamente os aspectos relacionados ao reconhecimento das lutas e resistências dos 
africanos e afrodescendentes, sendo um total de 18,8% para o tópico 1 e 20,8% para o 
tópico 2. Uma outra chave de resposta encontrada com relação aos aspectos positivos 
diz respeito a discussão feita adequadamente nos 3 volumes da coleção sobre a História 
da África e dos afro-brasileiros e em números têm-se um total de 22,7% para o tópico 1 
e 12,5% para o tópico 2. Esses três pontos são os que possuem o maior valor porcentual 
no que diz respeito as chaves de respostas positivas. Com relação aos resultados 
encontrados referentes às chaves de respostas de caráter negativo, têm-se o maior 
número delas concentradas na ênfase da história da África e dos afro-brasileiros durante 
o processo de colonização e a escravidão, sendo um total de 31,8% para o tópico 1 e 
28,0% para o tópico 2, dialogando diretamente com os dados encontrados pela 
professora Maria Telvira da Conceição em sua tese durante um período no qual não 
havia legislação específica. A segunda chave de resposta mais presente nas fichas de 
avaliação é sobre a coleção não conter discussões acerca de questões religiosas, 
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culturais e contemporâneas sobre os negros, configurando um total de 22,7% para o 
tópico 1 e 16,0% para o tópico 2. Duas outras chaves de respostas possuem a mesma 
quantidade de referências nos dois tópicos, sendo uma a que diz respeito a coleção 
possuir insuficiente referências, indicações de leituras e discussões articulando o 
passado e presente da história do negro no Brasil (12,0% para o tópico 1 e 16,0% para 
o tópico 2) e, também, sobre a abordagem da história da África e dos afro-brasileiros 
ser discutida de maneira desproporcional e desfragmentada na coleção (12,0% para o 
tópico 1 e 16,0% para o tópico 2). A partir da exposição desses dados, observa-se uma 
predominância, com relação aos pontos negativos apontados pelos avaliadores do 
PNLD, de uma narrativa que ainda está sendo feita sob uma perspectiva colonialista, 
focada no processo de escravidão. Mas ao mesmo tempo, é notado nos pontos positivos 
uma predominância nas coleções sobre o reconhecimento das lutas e resistências dos 
africanos e afrodescendentes. Entretanto, quando esse dado se cruza com os outros, 
aparece uma evidência: apesar das coleções abordarem o reconhecimento de lutas e 
resistências dos africanos e afrodescendentes, é um reconhecimento que fica 
engessado nos processos de resistência ainda no período da escravidão, não 
abordando as lutas e resistências desses grupos no período do pós-abolição e nos dias 
contemporâneos. A Lei 10.639/03, como foi apresentada incialmente nesta pesquisa, é 
resultado de um longo, persistente e histórico processo de luta do Movimento Negro no 
Brasil. Sua implementação, como afirmam as professoras Tânia Müller e Wilma Coelho 
(2015), significou uma possibilidade de repensar a inclusão no sistema educacional 
brasileiro sob outra perspectiva que não fosse a comumente pensada para os alunos 
que possuem dificuldades de ordem psíquica ou física, além de abrir caminhos para 
uma educação plenamente democrática. A lei acima citada alterou diretamente o 
currículo escolar e, consequentemente, o espaço escolar, campos que essencialmente 
possuem disputas políticas presentes. Além desses espaços, sua promulgação levou 
novos tópicos a serem abordados nos editais do PNLD e, também, nas fichas de 
avaliação. Contudo, mais do que alterar as configurações desses lugares, a lei 
10.639/03 mexeu com a própria ordem estabelecida na sociedade brasileira, uma ordem 
fundamentada, muitas vezes, no mito freiriano da democracia racial. Percebe-se que a 
dificuldade de sua aplicação plena ainda persiste, segundo os dados levantados. Isso 
não deve ser considerado um demérito ou um lamento por inteiro. Pelo contrário, esse 
fato possibilita fazer indagações sobre esses dados e pensar, também, em como essa 
história está sendo contada e em como ela deveria ser contada nos materiais didáticos. 
Assim como comentou o professor Kabengele Munanga: Creio que, se não for definido 
com clareza o conteúdo mínimo da história da África e do negro no Brasil a ser ensinado 
aos alunos do ensino fundamental e médio, os riscos de mutilação e redução da África 
continuarão a se repetir, podendo a luta contra os preconceitos e o processo de 
construção da identidade negra no Brasil ser prejudicados. (MUNANGA, 2015, p. 31) 
Por fim, é possível notar que os variados aspectos apontados pelos avaliadores são 
pontos positivos com relação ao cumprimento da lei 10.639/03, pois demonstram uma 
preocupação com a sua aplicação. As diversas formas de apropriação das chaves de 
respostas pelos avaliadores, tanto sobre os tópicos de caráter positivo quanto os de 
caráter negativo, demonstram que há, nas fichas de avalição, um grande número de 
possibilidades de ênfases para se fazer uma análise sobre as relações étnico-raciais e 
da lei 10.639/03. 
 
Conclusão 

 
Desde a sua promulgação, a Lei de nº 10.639/03 tem buscado alterar sistematicamente 
o currículo, as abordagens de ensino e o meio escolar. Os caminhos e desafios para a 
sua implementação continuam latentes no cotidiano da sociedade, assim como as 
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preocupações e os diferentes esforços em tornar seus objetivos cada vez mais 
presentes no sistema educativo formal. Como foi mostrado ao longo dessa pesquisa, os 
variados aspectos e a forma heterogênea de apropriação das chaves de respostas pelos 
avaliadores nas fichas de avaliação do PNLD das coleções dos livros didáticos de 
História do ano de 2015, demonstram que tem existido uma preocupação em verificar a 
aplicação da referida lei também nesses materiais. Faz-se necessário reiterar a 
originalidade deste trabalho, visto que, como dito inicialmente, não foi encontrado ao 
longo do levantamento bibliográfico nenhum trabalho que tenha utilizado as fichas de 
avaliação como fonte para o desenvolvimento de trabalhos. É importante ressaltar que 
essa ausência sinaliza para a necessidade e para a possibilidade de se explorar novos 
usos dessas fontes de pesquisa. Além disso, o presente plano de trabalho e, após o 
recorte temporal e aos tópicos selecionados nas fichas de avaliação que foram adotados 
para esta etapa da pesquisa ter sido finalizado, é fundamental que outras problemáticas 
e temporalidades possam também ser trabalhadas. 
 
Referências 

 
CONCEIÇÃO, Maria Telvira da. Interrogando discursos raciais em livros didáticos de 
História: Entre Brasil e Moçambique - 1950 - 1995. 2015. 271 f. Tese (Doutorado) - 
Curso de História Social, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 
2015. GOMES, Nilma Lino. Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre 
relações raciais no Brasil: uma breve discussão. In: BRASIL. Educação Anti-racista: 
caminhos abertos pela Lei federal nº 10.639/03. Brasília, MEC, Secretaria de educação 
continuada e alfabetização e diversidade, 2005. P. 39 - 62. MÜLLER, Tânia Mara 
Pedroso; COELHO, Wilma de Nazaré Baía Coelho. A lei nº 10.639/03 e a formação de 
professores: trajetória e perspectivas. In: ______. Relações étnico-raciais e diversidade. 
–Niterói: Editora da UFF, Alternativa, 2013. p. 35-62. MUNANGA, Kabengele. Educação 
e diversidade étnico-cultural: a importância da história do negro e da África no sistema 
educativo brasileiro. In: MÜLLER, Tânia Mara Pedroso; COELHO, Wilma de Nazaré 
Baía. (orgs). Relações étnico-raciais e diversidade. Niterói: Editora da UFF, Alternativa, 
2013. p. 21 – 34. OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de. O direito ao passado (Uma 
discussão necessária à formação do profissional de História). UFPE: 2003 (Tese de 
Doutorado) PEREIRA, Amilcar Araújo. O Mundo Negro: a construção do movimento 
negro contemporâneo no Brasil (1970-1995). Tese (Doutorado) – Universidade Federal 
Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Departamento de História, 2010. 
PEREIRA, Márcia Moreira; SILVA, Maurício. Percurso da lei 10.639/03: antecedentes e 
desdobramentos. Linguagens & Cidadania. Santa Maria, RS, v. 14, p. 1-10, jan./dez., 
2012. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 672 

 

CÓDIGO: HS0688 

AUTOR: MARIANNA LOUISE CAMARAO DE MEDEIROS NOBREGA 

ORIENTADOR: MARLOS ALVES BEZERRA 

 

 

TÍTULO: Reinventando Juventude(s): Compreendendo a potencialização de práticas 

culturais juvenis 

Resumo 

Sabendo que existe uma significativa parcela de jovens brasileiros dentro de situações 
de risco e vulnerabilidade, nossa pesquisa busca identificar e compreender que tipo de 
estratégias de resiliência tem sido alcançadas por jovens em duas capitais nordestinas. 
Delineando-se dentro de um paradigma qualitativo, os jovens pesquisados foram 
convidados a falar sobre resiliência a partir da sua história de vida dentro de grupos 
reflexivos construídos em quatro instituições de Natal (RN) e Recife (PE) que tem arte 
e cultura como base de suas intervenções e que recebem jovens moradores e 
moradoras de bairros periféricos, no qual tem como traço unitivo as dificuldades de 
acesso e manutenção a equipamentos sociais de educação, transporte, saúde, 
segurança e lazer. Primeiro eles eles delineiam como deveria ser o viver bem individual 
e coletivo, trazendo a “garantia e acesso a saúde e educação, boa estrutura urbana e 
fortalecimento do coletivo”. Depois, eles identificam os desafios de viver num contexto 
de vulnerabilidade, categorizados em “violência urbana, desigualdade social e questões 
de gênero e sexualidade”. Por último, relatam que as estratégias para alcançar o viver 
bem dentro de um contexto de risco e vulnerabilidade envolvem a busca por autonomia 
coletiva e luta pela garantia dos direitos que lhes são constantemente negados. 
Trazendo, inclusive, o papel positivo dos projetos sociais que estão inseridos como 
ponte para uma vida mais saudável. 
 
Palavras-chave: resiliência; juventude; intervenções baseadas em arte e cultura; 

TITLE: Reinventing Youth(s): Understanding the Potentiation of Youth Cultural Practices 

Abstract 

Knowing that there is a significant portion of young Brazilians within situations of risk and 
vulnerability, our research seeks to identify and understand what kind of resilience 
strategies have been achieved by young people in two northeastern capitals of Brazil. 
Outlined within a qualitative paradigm, the young people surveyed were invited to talk 
about resilience from their life story within reflective groups built in four institutions of 
Natal (RN) and Recife (PE) that have art and culture as their basis of their interventions 
and that receive young residents of peripheral neighborhoods, where their unit trait is the 
difficulties of access and maintenance to social equipments of education, transportation, 
health, safety and leisure. First they outline what the individual and collective living 
should be like, bringing the “guarantee and access to health and education, good urban 
structure and the strengthening of the collective”. Then they identify the challenges of 
living in a context of vulnerability, categorized as “urban violence, social inequality and 
gender and sexuality issues”. Finally, they report that strategies to achieve good living 
within a context of risk and vulnerability involve the search for collective autonomy and 
the struggle for the guarantee of rights that are constantly denied them. Bringing even 
the positive role of social projects that are inserted as a bridge to a healthier life. 
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Introdução 

A psicologia, enquanto um campo de estudos e intervenções, tem voltado sua atenção 
nas últimas décadas para o fenômeno de como os indivíduos e os grupos permanecem 
saudáveis frente a situações de risco e vulnerabilidade, chamado de resiliência. Em se 
tratando especificamente de uma leitura desse fenômeno a partir da perspectiva da 
Psicologia Transpessoal, Peres (2019) afirma que algumas compreensões de resiliência 
podem dialogar com as concepções básicas de mundo e de humano presentes na 
abordagem Transpessoal, tais como a compreensão da inesgotável capacidade de ir 
além, de transmutar-se, da multifatorialidade e integralidade do desenvolvimento 
humano (Ferreira, Silva & Ribeiro, 2016).Citando Cyrulnik, Peres (2019) afirma que a 
resiliência é a continuidade do processo de desenvolvimento depois de uma ou mais 
rupturas causadas por traumas ou adversidades. Aqui, o conceito de trauma faz 
referência ao impactos externos que perturbam a ordem interna de um indivíduo ou um 
grupo. Nesse cenário tanto há a paralisia ou a impossibilidade de tomar consciência dos 
conflitos que o trauma causa, como a possibilidade de desenvolvimento que supere os 
efeitos traumáticos das adversidades as quais são submetidos, gerando uma 
experiência de fortalecimento. Corroborando com esse argumento, Simão & Saldanha 
(2012) afirmam que o processo de resiliência envolve fatores ou mecanismos de risco 
e fatores de proteção. Nesse sentido, os fatores de risco são considerados como 
obstáculos individuais ou ambientais que potencializam um evento estressor. Eles 
podem ser de natureza biológica - como alguma limitação na saúde do indivíduo, mas 
também são de natureza psicossocial ou sociocultural - como a falta de acesso a 
políticas de saúde, educação e segurança e/ou violação de direitos. Já os fatores de 
proteção são características que minimizam potenciais efeitos negativos ou 
disfuncionais quando o risco está presente, como por exemplo apoio familiar ou 
comunitário. Portanto, é possível dizer que estar numa situação de vulnerabilidade 
social pode relacionar-se com fatores de risco, demandando uma série de fatores de 
proteção na medida em que através destes o processo de resiliência se instaura. Aqui, 
lê-se vulnerabilidade social como uma propensão à desordem frente a fatores 
estressores e o risco está relacionado com as circunstâncias fragilizadas as quais 
alguns grupos estão propensos na sociedade contemporânea tais como baixo nível 
socioeconômicos. baixa escolaridade, baixo acesso a políticas públicas, entre outros 
(Rigoti, 2017). Dessa forma, há uma relação entre esses dois conceitos já que a 
vulnerabilidade só opera quando o risco está presente. Isso porque a exposição aos 
riscos (históricos, culturais, político, econômico e ambientais) podem comprometer o 
crescimento e desenvolvimentos de sujeitos e grupos, interferindo na sua adaptação ao 
ambiente, na aquisição de habilidades, desempenho de papéis sociais, entre outros 
(Rigoti, 2017). Em se tratando de infâncias e adolescências, Polleto e Koller (2008) 
defendem que crianças e jovens em contexto de vulnerabilidade social estão expostos 
a fatores de risco que podem exacerbar as condições de vulnerabilidade, causando um 
agravamento negativo da maneira pela qual esse grupo pode responder a situações 
adversas. Tais fatores, associados a autopercepção de uma qualidade de vida precária, 
com a descrença na possibilidade de alcançar níveis de bem-estar físico e subjetivo, 
podem dificultar as condições básicas de acionar processos de resiliência. Nesse 
sentido, esta pesquisa se propõe a identificar e compreender que tipo de estratégias de 
resiliência tem sido alcançadas por grupos de jovens em contextos de vulnerabilidade 
em quatro grupos reflexivos construídos nos seguintes espaços: Escola Pernambucana 
de Circo (EPC), Instituto Metrópole Digital (IMD), Núcleo Educacional Irmãos Menores 
de Francisco de Assis (NEIMFA) e ONG Atitude Cooperação (AC). 
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Metodologia 

 
Ao mencionar as perspectivas teórico-metodológicas que orientam a prática deste 
trabalho, trazemos uma discussão crítica sobre a Psicologia Transpessoal. Constituída 
como a quarta força da Psicologia, a abordagem Transpessoal bebe das fontes do 
humanismo e da psicanálise e se contrapõe ao pensamento de que as intervenções 
psicológicas deveriam se utilizar de estratégias exclusivamente verbais, com ênfase na 
conexão psique e corpo (Grof, 1931). Se constrói indo além do humanismo, da 
identidade, da individuação, interessando-se nas capacidades e potencialidades 
últimas; carrega o prefixo “trans”, entendido como “ir além” e aposta na transcendência, 
revelando um olhar ampliado e a noção de inacabamento do homem (Ferreira, 
2012).Nessa perspectiva, o ser humano é compreendido como um ser bio-psico-social, 
onde se intervém pensando na integração entre pensamento, sensação e emoção e na 
validade da experiência para construção da identidade (Valente & Oliveira, 2018; 
Boianan, 1998). Partindo desse embasamento, a pesquisa em curso se delineia através 
de um paradigma qualitativo, justificado na proposta que se faz de trabalhar com a 
prática formativa de grupos reflexivos. Segundo Silva (1998), adotar uma postura 
investigativa no qual o ponto de vista dos envolvidos nos fenômenos assume prioridade 
no objeto de estudo, chamando atenção para o fato de essa pesquisa se propõe 
alcançar uma compreensão, significa adotar o paradigma qualitativo. Em outras 
palavras, não se busca uma explicação causal, mas uma compreensão do sentido da 
ação social no contexto do mundo e da vida dos participantes. É, portanto, uma 
resistência à naturalização do mundo social e às generalizações. Como mencionado 
anteriormente, a escolha por trabalhar com grupos reflexivos remete ao entendimento 
de que as experiências vivenciais individuais e coletivas dos participantes constroem 
uma reflexão biográfica onde, nesse percurso, procura dar sentido à experiência vivida, 
bem como possibilita a formação de um laço coletivo e a integração, no mundo concreto, 
das representações simbólicas discutidas em grupo. O sujeito abre-se e reinventa-se, 
reiterando o seu inacabamento, uma narrativa aberta. (Passeggi, 2011). Certamente, a 
reinvenção de si e a ressignificação da experiência estão mutuamente relacionados com 
o processo de resiliência. Portanto, esta torna-se uma pesquisa-ação-intervenção, onde 
o pesquisador não é neutro e onde o método intencionalmente intervém no objeto de 
estudo. O foco está no processo e não no resultado (Passeggi, 2011). Corroborando 
com esse argumento, o conceito de grupo reflexivo discutido por Passeggi (2011) 
remete a uma ferramenta que utiliza da reflexão autobiográfica para trazer à tona a 
noção de pertencimento ao grupo e da construção da relação consigo mesmo, com o 
outro e com o mundo. Ou seja, o grupo reflexivo é uma prática formativa, onde o grupo 
aprende sobre a história do outro e onde os participantes reconhecem o seu 
pertencimento e engajamento a esse grupo com o objetivo em comum de compartilhar 
a experiência vivida e compreender-se como um sujeito histórico. Nesta pesquisa, 
embora sabendo que há diferenças significativas sobre os termos adolescência e 
juventude, usamos ambos de modo intercambiável. A amostra foi composta de 
adolescentes (segundo diferentes classificações como ECA e UNESCO varia entre 11 
e 17 ou 13 e 21 anos) entre 11 e 15 anos e jovens entre 16 e 21 (que por sua vez 
também atende a variados critérios de classificação conforme OPAS, OMS), sendo 
todos moradores e moradoras de bairros periféricos, no qual tem como traço unitivo as 
dificuldades de acesso ou o acesso precário a equipamentos sociais de educação, 
transporte, saúde e assistência. Podemos dizer que em linhas gerais as políticas 
públicas não chegam ou aportam de modo muito precária nessas localidades. Nesse 
sentido as cidades de Natal e Recife guardam semelhança, enquanto capitais 
nordestinas, de uma mesma lógica de urbanização na qual essas vulnerabilidades 
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sociais se delineiam.Foram selecionados para este trabalho quatro instituições que já 
tinha uma tradição de trabalhos com adolescentes e jovens, sobretudo usando arte e 
cultura como base de suas intervenções. No primeiro momento as instituições foram 
contactadas e visitas ocorreram entre agosto e novembro. Nas visitas, foram discutidas 
os termos e formato para a realização dos grupos focais. Do ponto de vista metodológico 
em consonância com a teoria que utilizamos, preferimos chamar tais grupos de 
reflexivos. Isto porque mais do que reunir para “extrair dados” era importante 
estabelecer diálogos que permitissem aprendizado e reflexão para os pesquisadores e 
os jovens simultaneamente. Desse modo, entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018 
o trabalho de campo foi realizado. Cada grupo reflexivo teve formato aproximado de 2 
horas e meia. Os jovens foram convidados por educadores sociais ou professores em 
cada uma das instituições e foram espontaneamente aderindo ou não ao convite 
formulado. Assim, as narrativas construídas dentro dos quatro grupos reflexivos 
desvelaram três dimensões de análise do processo de resiliência experienciado pelos 
jovens da pesquisa (figura 1), que geraram sete categorias de análise (figura 2). Depois, 
as falas foram agrupadas seguindo o crivo da aproximação e distanciamento, a fim de 
que pudéssemos comparar o que se repete e o que há de novo em cada contexto, de 
forma a se alinhar com ideia de que o processo de resiliência é multifatorial, isto é, 
envolve fatores diversos que se apresentam em relação a construção de cada contexto. 
 

Resultados e Discussões 

 
O percurso metodológico desta pesquisa se encaminhou para, a partir da construção 
das perguntas reflexivas e da descrição das narrativas de resposta, desvelar três 
dimensões principais de análise que se relacionam com o processo de resiliência 
experienciado pelos grupos reflexivos (figura 1). Foi percebido que essas três 
dimensões (a) Desafios, (b) O que é viver bem e (c) Como viver bem apesar dos 
desafios, circunscrevem-se e possuem um modo próprio de se relacionar com o 
cotidiano e com as histórias de vida dos participantes. Aperfeiçoando a discussão sobre 
resiliência, Ungar (no prelo) sugere que o ambiente precisa ser muito bem estudado 
sistemicamente para sabermos quais e como aspectos ambientais, históricos e culturais 
podem ser relacionados com o processo de resiliência. É importante levar em conta, 
nesse sentido, crenças comunitárias e o que é visto como necessário para o 
desenvolvimento saudável de crianças e jovens dentro de uma cultura, pois elas vão 
ser o pano de fundo do que vai ou não ser considerado uma adversidade. Sobre isso, 
Ferreira & Galdino (2012), entendendo que a resiliência é um fenômeno processual e 
dinâmico e que se transforma quando as circunstâncias mudam, indicam que o 
enfrentamento deve levar em conta o que se enfrenta, quem o enfrenta e quais as 
circunstâncias envolvidas no processo para que, enfim, se possa compreender como se 
enfrenta uma adversidade. É nessa tentativa de compreensão que as narrativas de vida 
se tornam ferramentas importantes, já que esse recurso revela não só a respostas para 
essas perguntas mas dá caminhos para construir estratégias de resiliência. Assim, 
partindo das narrativas dos participantes e levando em consideração as dimensões do 
processo de resiliência elaborados no eixo metodológico deste trabalho, construiu-se 
quadros de análise onde as elaborações dos grupos reflexivos convergiram-se em 
categorias de sentido, isto é, sínteses temáticas que foram destacadas dentro das 
narrativas que e serão discutidas neste tópico (tabela 1) Quando perguntados sobre os 
desafios de se viver num contexto de vulnerabilidade, os relatos são ricos em exemplos 
de como a Violência, Desigualdade social e as Questões de gênero e sexualidade estão 
presentes na vida cotidiana desses jovens. Esse é um ponto em que os grupos se 
aproximam. É interessante notar estas três categorias não apenas se aproximam 
enquanto narrativas de vida, mas dizem essencialmente de questões sociais e 
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ambientais que marcam os espaços marginalizados da sociedade. Nesse caso, estar à 
margem significa “estar fora” ou “estar de lado”, representação simbólica que se 
concretiza nas faltas: falta de lazer, falta de estrutura, falta de atenção básica, falta de 
experiência para mercado de trabalho e falta de oportunidades, como mostram os 
exemplos nas falas dos jovens. Ungar (no prelo), discute uma compreensão de 
resiliência enquanto um construto que está integrado à cultura e ao contexto, isso 
porque a cultura varia a necessidade e a expressão da resiliência. O autor indica, ainda, 
que a acessibilidade e a relevância dos recursos irão influenciar a forma pela qual os 
indivíduos e populações irão interagir para construir e manter as estratégias de 
resiliência. Dessa forma, podemos entender que a Violência e a Desigualdade social 
relatadas fortemente por todos os grupos serão o mote para que eles se organizem 
enquanto coletivo para continuar se desenvolvendo frente a essas adversidades. Em se 
tratando das distanciamentos entre as falas dessa dimensão, compreende-se que na 
Escola Pernambucana de Circo e na Atitude Cooperação há um espaço de discussão 
maior sobre intolerância e violência contra o público LGBTQI+, como também sobre 
feminicídio, machismo e sexismo em comparação com o Instituto Metrópole Digital. Se 
compreende que o IMD, sendo uma instituição de educação formal ainda marcada pelo 
saber calculista, em sua maioria homens numa lógica heteronormativa, discussões 
como as apresentadas acima ainda andam a passos curtos. Com isso, se entende que 
a abertura de espaços de fala e expressão das experiências vividas pode ser um grande 
colaborador para a circulação de discursos de garantia dos direitos de igualdade de 
gênero e de sexualidade. Esse é um indicativo de como a participação em espaços de 
educação não formal pode fornecer contribuições para o desenvolvimento e 
aprendizado visando experiências da vida cotidiana que muitas vezes não são 
priorizadas na educação formal. Segundo Ferreira & Galdino (2012), elas podem 
acontecer ao redor de atividades coletivas, abrangendo movimentos sociais, ONG’s e 
outras entidades sem fins lucrativos e apresentam-se disponíveis para todos os grupos 
de todasas classes sociais. Nos jovens de periferia, esses espaços surgem como 
dispositivos de resistência, capaz de acolher e potencializar as capacidades individuais 
e grupais, possibilitando uma leitura abrangente do “eu” e do “mundo” e como solucionar 
os conflitos que surgem dessa relação. Num contexto de adversidades tais como 
descritas nas narrativas dessa dimensão, espaços de educação não formal como o 
NEIMFA, a ONG Atitude Cooperação, a Escola Pernambucana de Circo e o grupo 
reflexivo construído no IMD para essa pesquisa, podem ser fomentadores de resiliência, 
pois permitem que o jovem periférico consiga fazer uma elaboração pessoal e coletiva 
das experiências traumáticas, visando o crescimento físico, emocional e espiritual. Além 
disso, o fenômeno da resiliência é construído, isto é, não é tarefa isolada do sujeito, 
havendo a necessidade de suporte de outras pessoas para o processo de 
enfrentamento (Ferreira & Galdino, 2012). Partindo para a segunda dimensão (tabela 
2), as respostas ao que é viver bem se convergem em três categorias principais: Saúde, 
Estrutura urbana e Fortalecimento do coletivo. Dentre os relatos dessa dimensão é 
pertinente destacar a categoria de Saúde traz muitos elementos que tem a ver com bem 
estar físico e emocional. Nos quatro grupos os jovens relacionaram a ideia de viver de 
forma saudável com o sentir-se bem consigo mesmo e sentir-se feliz no ambiente 
familiar e urbano em que estão inseridos. Em certa medida, essas são instâncias que 
dependem de um cuidado individual, tais como ter hábitos saudáveis, especificamente 
comer bem e fazer exercícios, acessar a rede de apoio de familiar e fraterna na medida 
em que estas se tornam espaços seguros para abrir-se emocionalmente, e construir 
uma boa relação consigo mesmo de auto-imagem e auto-confiança. Dentre as 
dissonâncias, foi interessante notar que alguns grupos não trouxeram a ideia de 
estrutura urbana como um elemento favorável a ter uma vida saudável. Esse dado pode 
indicar uma compreensão de viver bem bastante individualizante, onde todas as 
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estratégias para ter uma vida saudável dependem apenas de cada um, a partir do 
próprio mérito e esforço. Além disso, essa compreensão pode estar relacionada também 
com um conceito de saúde que visa somente o bem estar físico e desconsidera as 
determinações sociais da saúde. Embora esses relatos explorem elementos de uma 
dimensão individual, é possível compreender que esses elementos não deixam se de 
relacionar a uma dimensão coletiva. Vejamos que esse ideal de saúde que os jovens 
relatam só é possível de ser alcançado de forma eficiente a partir de um investimento 
na atenção básica que chega para essas comunidades. Assim, se por um lado ser 
saudável envolve aspectos biológicos e psicológicos, por outro, demanda cuidados 
culturais e sociais. A instância coletiva também é referenciada dentro das categorias de 
Estrutura urbana e Fortalecimento do coletivo, quando é relatado a necessidade de 
“bom sistema de educação”; “bons postos de saúde”, “mais eventos culturais”, “ter uma 
boa renda” e “entender que não somos marginais”. Relacionando essas falas com a à 
dimensão anterior, percebemos que “as faltas” abrem uma lacuna entre o que esses 
jovens precisam para viver bem e o que é acessado por eles. Torna-se necessário, 
portanto, o entendimento de que essas as dimensões individual e coletiva da saúde 
circunscrevem-se e precisam ser atendidas de forma integral. Por último, discutindo 
sobre como é viver bem apesar dos desafios (tabela 3), as elaborações dos grupos se 
relacionaram muito fortemente com a categoria de Resistência e Autonomia. Mesmo 
que se apresente com duas palavras a categoria se faz uma na medida em que as 
narrativas nos mostraram que não há uma sem a outra. Dentro dessa dimensão são 
mostradas algumas estratégias que compreendem a forma como o jovens têm passado 
pelos desafios de viver num contexto de vulnerabilidade. Quando se confronta o viver 
bem idealizado por eles em comparativo com a experiência de vida concreta, se percebe 
uma lacuna que condiciona os olhares e as representações que se têm acerca desses 
grupos. Em outras palavras, tanto o olhar de dentro como o olhar de fora da comunidade 
não permite que se vejam potências de crescimento e de autonomia dentro daquele 
espaço. Pelo contrário, são diminuídos, marginalizados, vistos como perigosos ou 
coitados, além de não pertencente a lugares de liderança e visibilidade (Ferreira & 
Galdino, 2012). Diante disso, revisitando a própria história de vida e se dando conta 
dessa lacuna, os jovens entendem que é preciso marcar um lugar de resistência. 
Quando perguntados sobre como descrever pessoas que vivem bem apesar das 
dificuldades enfrentadas, muitas das respostas giram em torno de “pessoas 
persistentes”, “que não desistem”, “grandes guerreiros”, “galera que lutou por mim”, o 
que quebra o olhar de que grupos vulneráveis se tornarão necessariamente perigosos. 
Também, revela que uma estratégia utilizada por esses jovens é o reconhecimento e a 
apropriação da ancestralidade, já que as pessoas “persistentes e guerreiras” as quais 
eles se referem são gerações antigas da comunidade. Não sendo a resiliência vista 
como um processo individual e isolado, Ferreira & Galdino (2012), demonstram que 
pessoas e grupos resilientes têm suporte em figuras significativas chamadas de “tutores 
de resiliência”. Geralmente, esses tutores são membros da família ou não pertencentes 
a ela, mas que acolhem as pessoas que estão enfrentando qualquer tipo de adversidade 
independente de quais sejam suas limitações. Esse fortalecimento é muito caro à 
sensação de sentir-se pertencente, apresentada na fala “perceber que é aqui que eu 
nasci (...) um lugar onde todo mundo se conhece”, e também como influência positiva 
no enfrentamento das adversidades, que aparece na fala de que esses tutores são 
“persistentes, comprometidas, saudáveis, fortes e que não desistem”. Outro elemento 
importante é a mudança de crenças negativas sobre o grupo. Isso envolve reconhecer 
os talentos, as potencialidades e as conquistas que a comunidade alcança enquanto 
um coletivo. É saber que cada comunidade tem um modo próprio de funcionar, de se 
relacionar, de se manter mas que para isso acontecer de forma sustentável e saudável, 
há necessidade de que os recursos básicos sejam garantidos. Essas estratégias estão 
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muito relacionadas com a categoria de Autonomia (tabela 3) e de Fortalecimento do 
coletivo (tabela 2), isso porque “apoio”, “respeito”, “cidadania”, “talento”, “construir 
pontes”, “conhecimento” e “cuidado” são elementos que quando fortalecidos permitem 
que se construa uma forte ponte de “grandes guerreiros”. 
 
Conclusão 

 
Corroborando com a literatura, a discussão dessa pesquisa aponta para ideia de que os 
caminhos de resiliência traçados pelos jovens participantes são multifatoriais. Isso 
porque, uma vez que os riscos e vulnerabilidades se tornam mais complexos, as 
estratégias se tornam cada vez mais múltiplas: elas envolvem busca por uma vida 
saudável - em termos de construir e manter bons hábitos alimentares, éticos e de saúde 
mental; suporte familiar e fraterno, a fim de desenvolver vínculos com a própria 
comunidade, no que diz respeito a cultura local e ao território geoespacial; viver em 
cidadania, com respeito às diferenças; e usufruir o quanto possível e necessário do 
suporte de educação, saúde, segurança, lazer, assistência social que lhes são de 
direito. No entanto, considerando a questão de classe que permeia a sociedade 
brasileira e que geram grupos de vulnerabilidade social, percebemos que as condições 
econômicas, sociais, culturais e políticas que classificam a pobreza como um problema 
social, muitas vezes não permitem que a busca pelo “bem viver” seja alcançada, 
indicando a ineficácia do alcance e manutenção das políticas públicas nos espaços mais 
marginalizados da sociedade. Não obstante, é sabido que exposição aos riscos 
(históricos, culturais, político, econômico e ambientais) podem comprometer o 
crescimento e desenvolvimentos de sujeitos e grupos, interferindo na sua adaptação ao 
ambiente, na aquisição de habilidades, desempenho de papéis sociais, entre outros 
(Rigoti, 2017). Diante disso, as estratégias de resiliência que, devemos concordar, são 
multifatoriais e interdependentes, não necessitam apenas da busca individual por 
caminhos de “viver bem”. Necessitam, também, de políticas e projetos sociais 
comprometidos a somar fatores de resiliência para nossa população mais vulnerável. 
Essa discussão está clara na narrativa da juventude pesquisada, especificamente 
quando são confrontados a narrar o “viver bem apesar dos desafios”. Eles e elas nos 
respondem sobre comprometimento e persistência, sobre ancestralidade e sobre 
autonomia. Nesse tópico, afirmam que tais caminhos só foram possíveis apenas com 
acesso a conhecimento e investimento no seu potencial enquanto grupo, alinhando-se 
com a ideia de que os projetos sociais que tem arte e cultura como base de suas 
intervenções se tornam campos de ferramenta importantes na construção e 
manutenção da resiliência. 
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Figura 2: Elaborada pelos autores, 2019 
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Tabela 1: Elaborada pelos autores, 2019. 
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Tabela 2: Elaborada pelos autores, 2019. 
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Tabela 3: Elaborada pelos autores, 2019. 
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TÍTULO: Estratégias de sobrevivência e superação do desemprego entre trabalhadores 

do interior do estado 

Resumo 

O plano de trabalho é um recorte da pesquisa “Vivências dos trabalhadores 
desempregados: estratégias de sobrevivência, superação e significação do 
trabalho/desemprego”, coordenado pelo Professor Fellipe Coelho-Lima. Busca analisar 
as experiências dos trabalhadores e trabalhadoras que vivenciam o desemprego e as 
estratégias de enfrentamento utilizadas por trabalhadores/as residentes em cidades 
interioranas. Participara 35 pessoas habitantes em cidades da região do Trairi do Rio 
Grande do Norte. Encontrou-se que majoritariamente os participantes desejam um 
trabalho formal, como meio de segurança. Os entrevistados apontaram ainda, a 
importancia do suporte familiar para o enfrentamento da fase do desemprego. O apoio 
de amizade foi colocado como o meio mais utilizado para a busca de um novo emprego. 
Além disso, foi descrito também que os trabalhadores enxergam o estudo como 
enfrentamento ao desemprego. A estratégia menos utilizada no entanto, foi a SINE. Os 
resultados obtidos podem colaborar para entender as características do desemprego na 
região Nordeste. 
 
Palavras-chave: Desemprego; Estratégia; Superação; Sobrevivência 

TITLE: Survival strategies and overcoming unemployment among workers in the interior 

of the state 

Abstract 

The plan of work is a clipping of the research “Vivências dos trabalhadores 
desempregados: estratégias de sobrevivência, superação e significação do 
trabalho/desemprego", coordenated by Professor Fellipe Coelho-Lima. It seeks to 
analyze the countryside worker's experience through unemployment and their coping 
strategies. 35 people from cities in the Trairi region of Rio Grande do Norte participated. 
It was found that mostly participants want a formal job, as a way of having security. The 
interviewed pointed the importance of family support to tackle unemployment phase. The 
friendship support was pointed as the most used way to find a new job. Besides, it was 
also described that the workers see the formal education as a way to confront 
unemployment. However, the less used strategy was SINE. The results obtained may 
contribute to understand the characteristics of unemployment at Norteast region. 
 

Keywords: Unemployment; Strategy; Overcoming; Survival 

Introdução 

O presente trabalho busca observar quais são as estratégias utilizadas para o 
enfrentamento do desemprego em trabalhadores desempregados do interior do estado 

do Rio Grande do Norte, especificamente da região AgresteTrairi que é composto pelas 
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cidades Santa Cruz, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Japi, Montanhas, Monte das 
Gameleiras, Nova Cruz, Passa e Fica, São Bento do Trairi, Serra Caiada, Serra de São 
Bento, Sítio Novo e Tangará. Para adentrar no tema busquemos compreender o que é 
trabalho e qual sua importância. Argolo e Araújo (2004) definem o trabalho como uma 
atividade humana que se desenvolve e é espelho do caráter evolutivo da espécie. E 
Borges e Tamayo (2001) colocam ainda, que o trabalho tem uma centralidade na forma 
como a sociedade se organiza, pode ser encontrado em diversas ocupações, adotando 
assim um caráter plural e diversificado. Os autores destacam o trabalho como forma de 
construção de identidade do sujeito, por conseguir gerar sentido existenciais, podendo 
ser desenvolvido tanto no social como individual. Dessa forma a perda do trabalho 
poderia gerar uma falta de sentido, já que como citado anteriormente o trabalho possui 
uma significância na vida humana individual e social. O desemprego é definido por 
Argolo e Araújo (2004) como a perda de um trabalho regular ou não obtenção do cargo, 
no qual o indivíduo está hábil a exercer a força de trabalho. Sendo seguido pela busca 
de novos cargos possuindo a possibilidade de recorrerem a trabalhos irregulares ou 
precários. Oliveira e Mendes (2014) afirmam que os sentimentos que geralmente são 
associados ao desemprego, exibem-se contrários ao sentimento produzidos pela ótica 
capitalista sobre o emprego. Taís como velocidade e produtividade, enquanto os 
sentimentos relacionados ao desemprego são de inutilidade e improdutividade. Pinheiro 
e Monteiro (2007) apontam ainda que o desemprego pode causar a perca de laços 
sociais e afetivos, a diminuição de direitos, insegurança financeira, baixar a autoestima, 
trazer insegurança e desenvolver distúrbios mentais. Entretanto os autores colocam que 
a perca do emprego pode significar também, em alguns casos, a abertura para novas 
possibilidade onde o sujeito pode ter uma sensação de liberdade. No primeiro trimestre 
de 2019 segundo IBGE, a taxa de desempregados no Brasil é de 12,7%, atingindo 13 
milhões de pessoas. O que chama atenção é que o Rio Grande do Norte possui um 
indice de desemprego de 13,8%, tornando-se superior a taxa nacional e regional, já que 
o Nordeste possui uma taxa de desemprego de 13,3%. Está pesquisa pretende 
colaborar com os estudos feitos acerca de questões trabalhistas nesta região, posto que 
como apontam Coelho-Lima, Costa e Bendassolli (2013), somente 6,9% dos trabalhos 
em psicologia sobre desemprego no Brasil eram realizadas na região nordeste, 
enquanto que 58,6% estavam sendo realizadas na região sudeste. Pensando nesta 
realidade o estudo tem como objetivo analisar quais são as estratégias de 
enfrentamento, que estão sendo usadas pelos trabalhadores desempregados do interior 
do estado. Pois como supracitado o trabalho tem uma relevante centralidade social, e 
sua ausência poderia gerar certo sofrimento. Então faz-se importante não apenas 
estudar o desemprego, mas como os indivíduos estão enfrentando esse momento. E se 
existe assistência para esse enfrentamento e superação, como políticas públicas por 
exemplo. O esperado então é relatar e discutir sobre os dados colhidos através das 
entrevistas feita, sendo um trabalho de caráter exploratório. 
 
Metodologia 

 
O trabalho é um recorte do projeto pesquisa “Vivências dos trabalhadores 
desempregados: estratégias de sobrevivência, superação e significação do 
trabalho/desemprego”, coordenado pelo Professor Fellipe Coelho-Lima. Logo muita da 
metodologia usada irá se igualar a desse projeto. A coleta de dados aconteceu de 
fevereiro a dezembro de 2018. Foi feita uma entrevista semiestruturada que se divide 
em seis eixos: histórico de vida, último emprego, sentido do desemprego, significado do 
trabalho, estratégia de sobrevivência e superação do desemprego. O presente trabalho 
restringe-se aos dois últimos eixos. Em respeito ao critério de inclusão foi-se necessário 

que os participantes (a) residissem em alguma das cidades da região AgresteTrairi, (b) 
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ter sido demitido do emprego formal ou informal na última semana, tomando como 
referência a data em que a equipe de pesquisa entrou em contato. Estariam excluídos 
quem até aquele momento não tivesse obtido algum modo de trabalho assalariado, ou 
aqueles que estivessem desenvolvendo trabalhos por conta própria. Participaram desta 
pesquisa 35 pessoas desempregadas da região Agreste/Trairí, interior do estado do Rio 
Grande do Norte. Sendo 18 mulheres e 17 homens, onde 14 pessoas eram brancas, 13 
pardas e 8 negras. Contendo o percentual majoritário de 62,8% de jovens (15 a 29 
anos), enquanto 37,2% eram adultos (30 a 59 anos). Ao que se refere a escolaridade 
62,8% afirmam ter o ensino médio completo, 14,4% tem o superior incompleto, 8,6% 
com o ensino médio incompleto, 5,7% tem o ensino fundamental completo e 5,7% tem 
o superior completo. O aceso ao público ocorreu através da comunicação com o 
Sistema Nacional de Empregos (SINE) da cidade de Santa Cruz/RN, onde foram 
contatados usuários que estavam à procura de novo emprego ou aqueles que tenham 
solicitado seguro desemprego. Assim como indicações dos entrevistados ou da 
comunidade. Os textos gerados da entrevista foram categorizados a partir da Análise 
de Conteúdo simples (Bauer, 2000), com o suporte do programa QDA Miner 5. 
 
Resultados e Discussões 

 
A partir da categorização das entrevistas, no eixo alvo desse plano de trabalho 
(estratégias de sobrevivência e superação do desemprego), obteve-se onze categorias 
distintas: apoio de amizade pra conseguir novo emprego; estudo como estratégia; criar 
o próprio negócio; não conta com ajuda de ninguém; ajuda de familiares, concorrência 
como dificuldade; Sistema Nacional de Emprego (SINE) como estratégias; busca de 
emprego formal; trabalho como realização pessoal; crise/falta de oportunidade, 
distribuição de currículo. Dos resultado foi possível observar que “ajuda de familiares” e 
“busca de emprego formal” foram mais utilizadas, cada estratégia foi citada em 15 
entrevistas. O “apoio de amizade para conseguir novo emprego” e “estudo como 
estratégia”, foram citados em 14 entrevistas, sendo os segundo mais recorrentes. Logo 
em seguida sendo mencionado em 13 entrevistas o sub eixo “criar o próprio negócio”; 
“crise/falta de oportunidade” foi citado por 11 entrevistados; “não conta com ajuda de 
ninguém” apareceu em 9 entrevistas; “distribuição de currículos” apareceu em 8; 
“concorrência como dificuldade” é citado em 7 entrevistas; 4 entrevistados citaram com 
estratégia “trabalho como realização pessoal”; o menos citado foi “SINE como 
estratégias”, aparecendo em 3 entrevistas. As estratégias estão divididas em: estratégia 
de sobrevivência, que diz respeito a como os trabalhadores iram se organizar e o que 
eles pretendem fazer para a subsistência, para a sobrevivência financeira estando 
desempregado. E as estratégias de superação, são quais os meios usados pelos 
entrevistados ao superar a fase do desemprego. A partir do matérias das entrevistas 
podemos perceber quais foram as estratégias de sobrevivência usadas, são elas: criar 
o próprio negócio, ajuda de familiares e (SINE) como estratégias. Ao que se refere a 
abrir um negócio por conta própria, os participantes relacionam a dificuldade de 
encontrar um novo emprego, e em alguns caso o fato de não trabalhar mais como 
empregado torna-se uma questão com bastante relevância. Conforme relatado: E03: 
“Estou pensando em abrir um negócio para mim, não trabalhar mais pra ninguém. E 
seguir em frente.” E15: “Eu agora tenho vontade de trabalhar para mim. Eu estou 
cansado de trabalhar para os outros e nunca sair da mesma coisa.” E16: “Não, assim 
primeiro o cara tem que conseguir as coisas, sendo assalariado, juntar um dinheirinho, 
comprar algumas maquinas, equipamentos e aí vai começando o próprio negócio.” A 
estratégia “ajuda de familiares” aparece de forma mais subjetiva, onde os trabalhadores 
relatam que a família está dando suporte para superar essa fase de desemprego. Muitos 
dos familiares moram com seus pais ou seus cônjuges, então essas pessoas vão dando 
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um apoio emocional e financeiro. E03: “Você conta com ajuda de alguém? Quem vai 
me ajudar é meu pai que é quem vai fazer o empréstimo para mim.” E19: “Posso dizer 
que é impecável o apoio familiar dos meus irmãos, da minha mãe, da minha própria 
esposa.” E21: “E: Mulher ajuda de alguém eu tenho ajuda dos meus pais porque eu 
moro com eles, não moro só. Eu e essa menina moramos com meus pais e eles me 
ajudam muito, muito mesmo.” A estratégia menos utilizada foi a “SINE como estratégia”. 
O que chama atenção é o número de participantes que enxergam o SINE como uma 
estratégia sendo um total de quatro pessoas, posto que o mesmo é pensado como 
auxílio para os trabalhadores e desempregados. O que se pode questionar é o quanto 
os trabalhadores dessa região conhecem acerca desse serviço. A falta de uso do SINE, 
pode dizer também das necessidades que os trabalhadores têm, se os serviços 
oferecidos não condizem com a realidade local os trabalhadores não iram fazer o uso. 
E14: “Eu fui no sine dar entrada no seguro, ai eu perguntei ao menino com quem falava 
pra procurar serviço, ai ele disse não, a partir do momento que você da entrada no 
seguro, já fica seu endereço aqui, seus dados. Mas você tem que ficar vindo aqui pra 
ver se tem alguma vaga. A pessoa vai, mas sempre é aquela coisa ne.” Essas 
estratégias são identificadas como de sobrevivência pois os trabalhadores buscam 
formas de suprir necessidades básicas que a falta de emprego produz. Dessa forma 
pode-se analisar como a família dá apoio econômico e financeiro por exemplo. As 
estratégias de superação que foram encontradas, são: apoio de amizade pra conseguir 
novo emprego, estudo como estratégia, busca de emprego formal e distribuição de 
currículo. Foi percebido em 15 entrevista o desejo pela busca de emprego formal como 
estratégia de enfrentamento: E04: “Não, não... Um que seja assalariado, porque já que 
minha idade está um pouco avançada, o objetivo que eu chegar... Uma aposentadoria 
uma hora, certo. Né?” E33: “Meus planos é/é tentar arrumar outro emprego. Pode ser 
na mesma empresa, pode ser noutra, eu quero é trabalhar. Meus planos é trabalhar, é 
sustentar a família, ter o dinheirinho pra poder passear, poder se vestir, essas coisas.” 
Essa estratégia quando mencionada veio como forma de conseguir retornar ao trabalho 
e assim sanar necessidades básicas, mas também um meio de garantir direitos futuros 
como a aposentadoria. Os entrevistados relataram que trabalhar para empresas traria 
segurança por assinar a carteira de trabalho. Esse sentimento pode surgir pelos direitos 
assegurados ao trabalhador que tem a carteira de trabalho assinada, como o auxílio 
doença no caso aconteça algum acidente no trabalho, seguro desemprego dentre 
outros. Pode-se perceber ainda, que os entrevistados pensavam em trabalhar em 
empresas como planejamento futuro de criar o próprio negócio. Existem dois fatores 
que mais apareceram nas entrevistas dos 14 trabalhadores, ao falarem sobre “estudo 
como estratégia”, o fator mais frequente é estudar como forma de preparo para 
concurso. Como é o caso dos entrevistados: E10: “Estou tentando estudar, focar para 
ter uma estabilidade de vida, de renda, vê se eu consigo algum concurso. Tentei os 
últimos concursos.”. E11: “Estudar/estudar e focar um concurso público realmente que 
vai me dá uma segurança! Que é a única coisa que a gente tem de seguro realmente! 
(Risos).” [...] “Já tava estudando já antes, já tava fazendo uns concursos, umas coisas. 
E continuar, né? porque a gente não pode desistir!”. O outro fator mencionado é o de 
conclusão ou ingresso de ensino médio, técnico e curso superior. Alguns entrevistados 
apontam o desejo e esperança em concluírem cursos de graduação que estão fazendo 
ou iniciaram a fazer, como também aqueles que tem a vontade de concluir o ensino 
médio. E13: “Tô estudando... Pretendo seguir outra carreira. [...] Técnico de 
Enfermagem. Fazendo o curso de Técnico em Enfermagem.” E16: “Assim eu estava 
pensando em fazer o EJA, mas eu estava vendo se dava certo tipo assim, fazer o 
concurso da polícia militar. Assim eu não sei se aceita fazendo o EJA. Tem que ser tipo 
completo sem ser o EJA.” E30: “Os planos que eu tenho pro futuro... Na verdade nesse 
momento envolve mais a questão acadêmica, só que pensando a nível de trabalho eu 
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penso em chegar um momento em que eu consiga à docência, eu quero trabalhar com 
a docência. É… a questão da comunicação do telemarketing contribuiu bastante pra 
esse pensamento, pra esse sonho, então esse é o meu maior pensamento de trabalho 
futuro.” Pode-se interpretar como possível influenciadores desse desejo de iniciar ou 
concluir ensino médio, curso técnico e graduação, as instituições de ensino federais 
presentes na cidade de Santa Cruz, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
(IFRN). Ou ainda, pode relaciona-se a necessidade de se profissionalizar com o estudo 
pela concorrência no momento de disputa de vagas, no que se assemelharia aos 
resultados encontrado por Azevedo, Bogre, Bombardi, Chen, Mampo, Martins, Moraes, 
Silva, Silva (1998). Na estratégia de “apoio de amizades para conseguir novo emprego”, 
podemos presumir ser uma prática recorrente da região onde as pessoas que 
participaram da entrevista estão inseridas, sendo o processo de inserção no mercado 
de trabalho desta região algo mais informal. Essa estratégia é colocada como forma de 
indicação para futuros trabalhos, alguns dos entrevistados falaram que é menos comum 
colocar currículo, e que contam com ajuda dessas indicações. Outros ainda relataram 
que mesmo colocando currículos contavam com esse apoio de amizades. Inclusive a 
estratégia de distribuição de currículo foi citado em 8 entrevistas não sendo a opção 
mais usada para entrar em contato com as empresas. Isso pode ter relação com as 
configurações do mercado de trabalho local, marcado por relações familiares que 
potencializam esse contato interpessoal como porta de entrada para um emprego 
formal. E33: “É, espero a ajuda de alguns conhecidos meus, a maioria hoje em dia é por 
indicação, né? Eu tava numa empresa por indicação. Aí, a gente faz muitas amizades 
no mundo e uma hora dá certo, na hora num chama tal, vai dá certo, uma hora dá certo.” 
Essas estratégias foram utilizadas na superação do momento de desemprego, aqui os 
entrevistados citam a busca por emprego não apenas como forma de suprir as 
necessidades, existe um planejamento para alcançar o objetivo. Nas entrevistas foi 
possível encontrar outros eixo, que dizem respeito a esse momento de enfrentar o 
desemprego como o eixo “não conto com ajuda de ninguém”. Onde os nove 
entrevistados colocam como principal fator a autossuficiência, percebe-se que os 
mesmos querem retornar ao mercado por seus próprios esforços, como esse relato 
demostra: E30: “Não, hoje em dia não penso tanto nessa questão de ajuda, eu penso 
mais em uma questão individual. Na questão da minha capacidade. Eu não vejo mais 
essa questão. A ajuda... Eu poderia pensar na ajuda, digamos, do governo nesse caso 
ne, com algum tipo de bolsa, bolsa de mestrado, por exemplo. Então essa seria a ajuda 
que hoje em dia eu poderia pensar, mas ainda vejo sim a minha capacidade.” Os 
trabalhadores apontam no eixo “trabalho como realização pessoal” (que apareceu em 
quatro entrevistas) é colocado como o desejo de retornar a trabalhar, aqui pode ser 
apontado a centralidade do trabalho na vida do indivíduo. Percebe-se que retornar a 
trabalha significa ter poder aquisitivo para cumprir necessidades básicas como comprar 
roupas e/ou pagar contas. A fala de um dos participantes da pesquisa ilustra: E.33: 
“Meus planos é/é tentar arrumar outro emprego. Pode ser na mesma empresa, pode ser 
noutra, eu quero é trabalhar. Meus planos é trabalhar, é sustentar a família, ter o 
dinheirinho pra poder passear, poder se vestir, essas coisas.” Essa estratégia também 
diz respeito a como a imagem do desempregado é estereotipada, pois segundo Ribeiro 
(2010) o desemprego é visto com um fenômeno que causa instabilidade e invisibilidade 
social. Onze pessoas apontara a crise/falta de oportunidade como uma dificuldade para 
enfrentar o desemprego. Os entrevistados colocam a crise financeira como responsável 
pelo desemprego, refletem como a grande quantidade de pessoas desempregadas 
dificulta ainda mais o processo de reinserção no mercado de trabalho. O índice de 
desempregados do mesmo ano que as entrevistas foram feitas segundo o IBGE no 
estado do Rio Grande do Norte tem a taxa de desemprego de 13,4%, maior que a 
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própria taxa nacional, fato que confirma os apontamentos colocados pelos 
trabalhadores. E19: “As dificuldades? Justamente o desemprego, porque tem muita 
gente que precisa. Tem muita demanda muita, muita demanda. Então... É isso.” Já que 
o número de pessoas desempregadas é alto a concorrência na hora de buscar um novo 
emprego atrapalha. As dificuldades parecem se encontrar quando a concorrência é 
colocada como a resposta da crise que o país vive. Os entrevistados colocaram também 
a concorrência como dificuldade nas suas entrevistas, e um dos trabalhadores coloca a 
idade como um dos empecilhos ao concorrer: E22: “Assim, hoje em dia os empresários 
estão mais... É.... Como é que se diz? Dão prioridade a juventude né, aos jovens. Eles 
veem principalmente se você for qualificado ne. Os empresários aqui no interior eles 
vão pra olhar a qualificação do trabalho. Se você for qualificado você tem mais 
experiência até pela idade. Porque como eu digo a você a minha idade, você com uma 
idade dessa é difícil conseguir. Até porque tem que ser uma pessoa que conheça 
mesmo né.” 
 
Conclusão 

 
Os resultados do estudo apontam a realidade dos desempregados de uma região no 
interior do estado, que podem colaborar para a implantação de políticas públicas que 
venham auxiliar os trabalhadores em situação de desemprego. Os dados mostraram 
que as estratégias mais utilizadas foram as que podem ser vistas como rede de apoio, 
onde os familiares e amigos davam suporte aos desempregados. Caracterizando como 
funciona o mercado de trabalho local. Porém a menos utilizada foi a estratégia que é 
uma intervenção estatal, o SINE, que poderia ajudar com os serviços oferecidos. Os 
resultados nos fazem questionar como poderíamos construir uma rede de apoio aos 
trabalhadores desempregados pautada nas políticas públicas. Dessa forma se aliariam 
a rede pessoal de apoio social com a colaboração de políticas. Porém os resultados 
apontam que a política já existente foi pouco citada e utilizada, dessa forma caberia 
refletir sobre a implantação de políticas que fossem efetivas para cada região. Existe 
ressalva ao número da população aqui estudada, os resultados são de um grupo de 
pessoas relativamente pequeno, não pode ser interpretada como a representação de 
uma região inteira. Uma sugestão de possíveis pesquisas seria ampliar o número de 
pessoas entrevistadas, fazendo com que os resultados sejam mais globais. 
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TÍTULO: O que me sustenta nas renováveis? A percepção de educadores e egressos 

de cursos de energias renováveis sobre sua área de trabalho 

Resumo 

 

A energia é onipresente na vida humana e, embora as pessoas não percebam seu uso 
no cotidiano, fazemos parte de uma sociedade de consumo caracterizada por um 
desperdício enorme (e insustentável) dessa energia. Atualmente, o Brasil apresenta um 
grande crescimento da implantação de algumas fontes renováveis de energia (FREs), 
que tem estimulado o surgimento de diferentes cursos para formação de profissionais 
especializados, especialmente em áreas como eólica e solar. Assim, este estudo 
exploratório focou em pessoas-chave que, de alguma forma, estão envolvidas com as 
oportunidades educacionais relacionadas às FREs, já que entendemos que o setor 
educacional represente uma força social bem estabelecida na sociedade. Os resultados 
despontados nas entrevistas foram separados em quatro eixos de análise: histórico e 
carreira, mercado de trabalho, envolvimento social e desenvolvimento sustentável. De 
forma geral, as respostas indicaram concordância com estudos anteriores, em que o 
viés econômico é colocado em primeiro plano, mas notamos existir uma lacuna na 
comunicação entre os campos de saber, que pode estar influenciando isso. Então, 
consideramos que este trabalho auxilia na investigação a respeito das características 
ambientais e sociais das FREs, o que diz respeito a aspectos importantes do futuro do 
planeta, como a necessidade de mudança paradigmática na energia e a complexidade 
de lidar com dilema civilizatório do desenvolvimento sustentável. 

 
 

Palavras-chave: Fontes renováveis de energia; Educadores; Envolvimento social 

TITLE: What sustains me in renewables? The perception of educators and graduates of 

renewable energy courses about their work área 

Abstract 

 

The energy is ubiquitous in human life and, although people do not realize its use in 
everyday life, we are part of a consumer society characterized by a huge (and 
unsustainable) waste of energy. Currently, Brazil has a great growth in the 
implementation of some renewable energy sources (RES), which has stimulated the 
emergence of different courses for the formation of specialized professionals, especially 
in areas such as wind and solar power. Thus, this exploratory study focused on key 
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people who are somehow involved with educational opportunities related to RES, as we 
understand that the education sector represents a well-established social force in 
society. The results presented in the interviews were separated into four axes of analysis: 
history and career, labor market, social involvement and sustainable development. In 
general, the answers indicated agreement with previous studies, in which economic bias 
is placed in the foreground, but we note that there is a gap in communication between 
fields of knowledge, which may be influencing this. Therefore, we consider that this work 
assists in the investigation of the environmental and social characteristics of RES, 
concerning important aspects of the planet's future, such as the need for paradigmatic 
change in energy and the complexity of dealing with the civilizational dilemma of 
sustainable development. 

 
 
Keywords: Renewable energy sources; Educators; Social involvement 

Introdução 

Até o século XVIII, era de uso comum a força motriz de fontes renováveis de energia 
para mover as ferramentas até então desenvolvidas, como os moinhos de vento ou 
rodas d'água, embarcações à vela, etc. (Lenoir-Improta, Pinheiro, & Pol, 2011). “Após a 
Revolução Industrial, entretanto, passamos a depender dos combustíveis fósseis – e 
não mais do Sol. A ascendência fulgurante do petróleo transformou radicalmente estilos 
de vida e de consumo, caracterizados por um desperdício monumental de energia” 
(Sachs, 2007, p. 42). Uma das causas do descompasso humano-ambiental, da 
dissociação que desenvolvemos em relação à natureza, está nas bases de nossa 
sociedade, na qual o petróleo persiste como a principal fonte de energia de nossa era, 
globalizada e consumista (Bauman, 2008; Clark, 1995). 
  
Com o desenvolvimento tecnológico e a sofisticação de recursos de nossas sociedades 
industriais/da informação, é fácil compreender que a energia, mesmo sendo 
fundamental em nossas vidas, passe despercebida, invisível mesmo, em nosso dia-a-
dia. Essa invisibilidade e a dimensão humana do uso da energia já tinham sido 
focalizadas por Stern e Aronson (1984), que identificaram quatro visões de energia: 
mercadoria (commodity), recurso ecológico, necessidade social e material estratégico; 
e apontavam a clara predominância da concepção de energia como mercadoria. Essa 
concepção dificulta a percepção da energia como recurso ecológico, como algo que está 
presente em nosso dia-a-dia. 
  
É nesse contexto mais amplo que se situa o recente crescimento em nosso país do uso 
de algumas fontes renováveis de energia (FREs), notadamente da eólica. Segundo 
levantamento atualizado da ANEEL (2019), são mais de 600 empreendimentos em 
operação no país, já se aproximando dos 10% do total da energia elétrica gerada. O 
estado do RN é o líder nesse setor, com quase 1/3 desse total. São mais de 150 parques 
eólicos em operação no estado, responsáveis pela produção de 4 milhões de KW, já 
tendo superado em muito o patamar das necessidades estaduais. 
  
No entanto, esse desenvolvimento econômico e tecnológico do setor não tem sido 
acompanhado no âmbito social por um envolvimento da população local, seja em termos 
do conhecimento a respeito, seja em termos de formas de participação nesse novo 
cenário energético. Na verdade, há um cenário de descaso com o impacto social da 
implantação de parques eólicos já observados empiricamente em alguns estudos 
(Farias, 2017; Gorayeb & Brannstrom, 2016; Queiroz, 2016). As empresas responsáveis 
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pela gestão de parques eólicos costumam citar a importância de mudanças climáticas 
e problemas ambientais como algo de segundo plano, enquanto as promessas e 
oportunidades para o desenvolvimento econômico regional e geração de empregos 
dominam a argumentação (Bradshaw & Jannuzzi, 2019). 
  
Em anos recentes, nosso grupo de pesquisa tem concentrado parte expressiva dos 
trabalhos de iniciação científica e de pós-graduação nessa lacuna temática (Barbosa, 
2013; Cavalcanti, 2014; Farias, 2017; Guimarães, 2015; Oliveira, 2015, 2016, 2017; 
Santos, 2018; Silva, 2014) e o presente estudo vem justamente dar continuidade a esse 
esforço de investigação científica. Ademais, não foram encontrados estudos com foco 
nas oportunidades educacionais desse cenário até o momento. 
  
Isto posto, considerando a importância do engajamento da população nesse esforço de 
transição energética (das fósseis para as renováveis) e da participação cidadã nos seus 
rumos sociais, econômicos e políticos, este estudo exploratório pretendeu conhecer a 
visão de educadores e alunos egressos de cursos da área sobre temas como 
sustentabilidade, percepção social da energia eólica e possibilidades e limitações desse 
mercado de trabalho em ascensão. Também teve como objetivo explorar a trajetória 
desses profissionais para entender suas motivações pessoais ao trabalhar com FREs. 
Então, consideramos que este trabalho auxilia na investigação a respeito das 
características ambientais e sociais das FREs. 

  

 
Metodologia 

 
Por meio de uma abordagem qualitativa e exploratória, este estudo conduziu entrevistas 
semiestruturadas a fim de contribuir para a discussão a respeito das FREs, a partir da 
visão de pessoas-chave envolvidas com instituições educacionais da área. Tais 
entrevistas foram realizadas virtualmente (via Skype) e presencialmente. A elaboração 
das entrevistas foi baseada na literatura da área, nas informações coletadas de Projetos 
Pedagógicos de Curso, sites e notícias na internet, assim como nos currículos pessoais 
dos entrevistados. Por sua vez, a seleção de participantes foi planejada para fornecer 
uma perspectiva equilibrada de visões de educadores e egressos de cursos de energias 
renováveis e, para isso, também solicitamos aos entrevistados que indicassem sujeitos 
considerados por eles como pessoas-chave da área (processo do tipo bola de neve). 
  
Adotamos a entrevista semiestruturada porque buscamos explorar, dentro de um 
conjunto de questões previamente definidas, dados objetivos sobre certos tópicos, mas 
com possibilidade de aprofundar a investigação de aspectos afetivos e valorativos dos 
entrevistados, que explicitassem os significados pessoais sobre sua trajetória (Boni & 
Quaresma, 2005; Bradshaw & Jannuzzi, 2019). O uso de tal tipo de método se faz 
propício em função de não se conhecer a abrangência de variabilidade de respostas 
possíveis, devido à atual escassez de pesquisas em nível nacional nessa área (Santos, 
2018). 
  
As entrevistas semiestruturadas também foram adotadas como objeto de análise devido 
às características a seguir: a eficácia da metodologia de explorar temas complexos de 
forma direcionada à formação de pessoas da área de FREs; a relevância de tais relatos 
para a compreensão aprofundada de quem são os formadores e profissionais da área, 
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assim como da visão que possuem sobre temas como sustentabilidade, paradigma 
energético e FREs; e a análise de dados subjetivos (que não constam em documentos) 
para compreender as discussões a respeito do lado social e ambiental presente na 
implantação de FREs no contexto brasileiro. Ademais, nas questões estruturadas, 
abordamos temas como trajetória educacional e profissional; características do curso 
em que estudou/atua; percepção do cenário profissional e social da área; perspectivas 
futuras da área; FREs e sustentabilidade, etc. 
  
Assim, participaram do estudo cinco pessoas-chave na área de energias renováveis, 
sendo três educadores de cursos da área (nível técnico e superior) – aqui denominados 
como E1, E2 e E3 – e dois egressos em atuação em empreendimentos de energia eólica 
– nomeados P1 e P2 nesse estudo. Houve uma participante do sexo feminino e quatro 
do sexo masculino, provenientes de cinco instituições de ensino da região nordeste, 
sendo quatro dessas de ensino público e uma da rede privada. Além disso, as 
entrevistas variaram em duração de 62 a 145 minutos. 
  
A respeito da análise, as entrevistas foram gravadas e transcritas, de modo que os 
textos foram agrupados em um arquivo digital e submetidas à análise de conteúdo 
temática (Bardin, 1977; Bauer, 2002), a fim de estabelecermos categorias com as 
temáticas mais frequentes nas falas. Tais categorias também tiveram como base a 
literatura da área dos aspectos socioambientais das FREs (Bradshaw & Jannuzzi, 2019; 
Gorayeb & Brannstrom, 2016; Lenoir-Improta, 2008; Lenoir-Improta et al., 2017; 
Queiroz, 2016; Sovacool, 2014), bem como resultados e conclusões de estudos 
anteriores do nosso grupo de pesquisa (Barbosa, 2013; Cavalcanti, 2014; Farias, 2017; 
Guimarães, 2015; Oliveira, 2015, 2016, 2017; Santos, 2018; Silva, 2014). 

  

 
Resultados e Discussões 

 
Em investigações anteriores do nosso grupo de pesquisa, percebemos a falta de uma 
significativa participação social nas atividades relacionadas às FREs (Lenoir-Improta, 
2008; Santos, 2018). Assim, esse estudo focou em pessoas-chave que, de alguma 
forma, estão envolvidas com as oportunidades educacionais relacionadas às FREs, 
para entender o que as motivou a buscar ou a se manter nesse campo. Nesse ínterim, 
procuramos compreender suas perspectivas a respeito de assuntos que consideramos 
de grande relevância nessa temática e aos quais temos nos dedicado há alguns anos. 
Assim, a partir da análise das transcrições, apresentamos a seguir os resultados que 
despontaram nas entrevistas, separados em quatro eixos de análise: histórico e carreira, 
mercado de trabalho, envolvimento social e desenvolvimento sustentável. 
  
1. Histórico e carreira 
  
Ao analisarmos as motivações para a entrada na área, foi possível notar aproximações 
significativas entre os entrevistados: oportunidade momentânea em um contexto 
específico; e “aposta” em uma área em ascensão no país e no mundo, que poderia 
proporcionar um retorno profissional futuro. Dois dos três educadores entrevistados se 
aproximam mais da primeira motivação, enquanto os dois alunos egressos e o educador 
em escola técnica profissionalizante, da segunda. Isso pode dizer respeito tanto a um 
perfil geracional, quanto ao nível de escolha a que tiveram acesso. Por exemplo, um 
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dos educadores disse: “E aí o diretor [da instituição, diz] ‘por que a gente não abre aqui 
um curso de energias renováveis?’ (...) ‘Bom, não é minha expertise, mas vamos, né?’” 
(E2), indicando uma demanda vinda de um superior na instituição e não uma escolha 
ativa por parte do profissional. Ao mesmo tempo, a afirmação de um dos egressos indica 
esse teor de aposta: “eu vi que o [curso] de energias renováveis era uma coisa mais 
técnica e estava ainda engatinhando, (...) então eu também resolvi apostar nisso” (P1). 
Esses dois trechos, que exemplificam as ideias trazidas pelos cinco entrevistados, 
corroboram os achados de Stern e Aronson (1984), de que a energia é concebida pela 
população primordialmente como uma mercadoria. 
  
Em contrapartida, notamos que em alguns casos a vivência na área permitiu aos 
participantes uma aparente (re)significação das suas atuações no mercado de trabalho, 
seja como educadores, seja como profissionais. O egresso P1 afirmou que “ser um 
profissional de energias renováveis é a oportunidade de eu ter um impacto no futuro do 
mundo”, sendo um dos poucos que trouxe a perspectiva temporal com relação aos 
impactos ambientais (Pinheiro, Cavalcanti & Barros, 2018). Apesar de essa visão mais 
“idealizada” não ter aparecido nas outras respostas, entre os educadores parece haver 
uma concordância em enxergar as FREs como caminhos de desenvolvimento 
profissional para seus alunos. 
  
Esse olhar acerca do significado da atuação na área é melhor compreendido quando os 
entrevistados foram levados a responder se uma única pessoa-chave poderia fazer 
diferença nesse cenário. Mesmo tendo sido unânime a resposta positiva a essa questão, 
as explicações foram diversas. Alguns indicaram a importância pela influência e 
possibilidades de disseminação do conhecimento, enquanto outros apresentaram uma 
perspectiva de pioneirismo, em que essas pessoas-chave estão abrindo caminho para 
as futuras gerações, como bem representa E2: “uma coisa é você colocar um tijolinho 
no meio de vários, outra coisa é você botar um tijolinho onde não tem nada”. 
  
2. Mercado de trabalho 
  
Um tema bastante recorrente durante as entrevistas foi o mercado de trabalho na área 
das FREs. Nesse quesito, foi possível perceber que os entrevistados deram destaques 
diferenciados a determinados tópicos, especialmente quando comparamos as falas dos 
educadores com as dos egressos já atuantes no mercado. 
  
Todos concordam que se trata de uma área promissora, com grande possibilidade de 
crescimento, ao mesmo tempo em que existe uma barreira significativa para a entrada 
dos profissionais recém-formados nesse campo de atuação. Mas, enquanto os 
educadores trouxeram muita informação quantitativa a respeito do quão promissor é o 
campo, parece que isso não se traduz diretamente para a prática, segundo os 
profissionais. Pelo menos, não ainda. Falas vindas dos educadores, como “o que a 
gente sente é que o cenário é muito animador, né? (...) eu acredito que o mercado tá 
bem aquecido” (E1) e “hoje a gente tem um dos maiores potenciais para aplicação de 
energia eólica offshore do Brasil e do mundo, eu diria que a gente é Arábia Saudita da 
energia eólica” (E3), se contrapõem às experiências práticas dos profissionais, 
resumidas no relato de P2: 
<<A gente precisa que as empresas conheçam a gente, se a gente ficar no nosso canto 
esperando que as empresas venham atrás... uma empresa multinacional, a maioria 
delas não vai ter esse feeling (...). Não, ela vai em Natal porque é muito mais fácil, 
entendeu?>> 
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Essa última fala exemplifica um dos principais motivos para a dificuldade da inserção no 
mercado de trabalho: os cursos são novos, portanto desconhecidos das principais 
empresas empregadoras. Também foram citadas como dificuldades a falta de conexão 
entre teoria e prática durante o curso e a composição dos professores ser muito 
diversificada, contendo profissionais de elétrica, mecânica, agronomia, civil, química, 
etc. Quanto a esse último aspecto, se por um lado traz a parte positiva da 
interdisciplinaridade, por outro, dificulta que os profissionais formados nesses cursos 
tenham um perfil específico, uma “cara”. Além disso, foram mencionadas as limitações 
burocráticas impostas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), que 
não acompanha as demandas do mercado na mesma velocidade com que elas surgem 
e acaba detendo o avanço das novas possibilidades de atuação profissional. 
  
As sugestões para superação desses obstáculos também convergiram, de modo geral. 
O destaque foi dado à importância de os cursos promoverem meios de contato entre 
empresas e instituições de ensino, para que ambos se conheçam. Essa medida 
ajudaria, também, a afirmar a área de atuação, influenciando no aperfeiçoamento dos 
cursos e nas definições atribuídas pelo CREA. Quanto ao problema da composição 
diversificada e da desconexão entre teoria e prática, há um entendimento comum de 
que é necessário dar tempo para que os cursos amadureçam e se consolidem a partir 
de suas próprias práticas. 
  
Outro ponto importante de ser considerado diz respeito a um embate velado entre as 
atuações de engenheiro, tecnólogo e técnico. Em um primeiro momento, as respostas 
indicavam não haver uma diferença significativa entre as atribuições desses 
profissionais, sobretudo por ter sido dito que as habilidades técnicas e a experiência são 
muito mais preponderantes do que a formação em si. No entanto, quando indagados 
sobre as especificidades e limitações de cada uma das atuações, as diferenças 
começaram a aparecer. Percebemos que o CREA regulamenta algumas atividades de 
forma que só possam ser exercidas por engenheiros, limitando o campo de atuação dos 
demais. Então, mesmo que um dos egressos tenha nos trazido o dado de que a maioria 
dos profissionais contratados sejam técnicos e tecnólogos, parece haver um teto para o 
crescimento do profissional com essa formação, fato que pode vir a influenciar a 
estrutura e a procura desses cursos. 
  
3. Envolvimento social 
  
Nesse campo de estudo, a ideia de envolvimento social pode ser um tanto confusa, 
muitas vezes se misturando com as concepções de apoio e aceitação e 
desconsiderando a profundidade que cada um dos conceitos traz. Para evitar esse tipo 
de equívoco na nossa discussão, partiremos do entendimento de Batel, Devine-Wright 
e Tangeland (2013), os quais afirmam que “enquanto aceitação parece envolver uma 
reação a algo – externo – que é principalmente caracterizada por passividade e não-
decisão, apoio parece ser mais claramente orientado para a ação” (p. 2). Já o 
envolvimento social é aqui utilizado como qualquer tipo de participação da população, 
seja ela passiva ou ativa. 
  
Partindo dessas ideias, procuramos entender como os entrevistados percebiam que as 
FREs – e, por consequência, seus empreendimentos – eram vistas pela população local 
e se havia algum tipo de envolvimento por parte dela. Notamos que todas as respostas 
traziam o recorte econômico como primeiro e mais importante fator. Por exemplo, uma 
história que, de tão repetida, acabou nos soando anedótica, foi a do produtor rural que 
utilizou o dinheiro do arrendamento das suas terras para investir no próprio negócio e 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 697 

 

se desenvolver economicamente. Esse tipo de caso foi utilizado por quase todos os 
entrevistados como uma explicação um tanto óbvia de que o desenvolvimento 
econômico da região é positivo, especialmente para aqueles que têm condições de 
aproveitar as oportunidades. 
  
Alguns não foram capazes de considerar outras possibilidades de implicações sociais, 
mesmo sendo instigados para tal, o que nos inclina a compreender como uma espécie 
de “falta de vocabulário social”. A única outra perspectiva possível parece ser a 
assistencialista, exemplificada pela seguinte citação: “Praticamente todas as empresas 
que eu conheci, (...) que são obrigadas a fazer esses trabalhos socioambientais, todas 
elas fazem esse trabalho. Seja uma escolinha de futebol na comunidade, seja aula de 
pinturas, algo nesse sentido” (P2). 
  
Provavelmente, essa visão que foca na aceitação social legitima as imposições 
hierárquicas estabelecidas, em que as comunidades passivamente toleram a instalação 
de empreendimentos sem se envolver ativamente no processo (Batel et al, 2013). 
Assim, a valoração monetária desses projetos sobrepõe-se ao valor social e aos 
impactos que mudanças ambientais drásticas provenientes de empreendimentos de 
grande porte podem provocar (Queiroz, 2016). 
  
4. Desenvolvimento sustentável? 
  
Esse eixo de análise se relaciona diretamente com o anterior, pois entendemos que só 
é possível a existência de um desenvolvimento sustentável com a participação da 
população. Essa concepção parte da premissa que o desenvolvimento sustentável 
“atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações 
futuras atenderem às suas próprias necessidades” (Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, 1991, p. 46) e envolve ações de cuidado, tanto com o 
meio ambiente físico, quanto com outras pessoas e grupos. 
  
Assim como nos itens anteriores, as falas se mantiveram muito pautadas na perspectiva 
econômica, mesmo que em alguns momentos mascaradas pela tão vendável “energia 
limpa”. Isso é bem caracterizado na fala de E2, quando questionado a quem (ou a que) 
se destina o desenvolvimento das energias renováveis: “Primeiro pela questão do 
crescimento do país, que gera maior consumo de energia. Cada vez mais a energia vai 
sendo mais necessária (...). Então tem que procurar as fontes alternativas, né?” 
  
Esse viés não é um problema, por si só, porém, indica uma assimetria entre os aspectos 
presentes no conceito supracitado. Quando o foco está todo direcionado para acatar as 
exigências de um progresso imediato, não há espaço para “atender às necessidades e 
aspirações humanas” (Ibidem, p. 49) em sua completude. É claro que trilhar caminhos 
que possibilitem uma mudança no paradigma energético é fundamental para suprir as 
necessidades de um mundo em constante expansão, que vê seus recursos sendo 
esgotados cada vez mais cedo (Earth overshoot day, 2019). Mas, entendemos que essa 
mudança precisa ser feita em conjunto com todos os atores sociais envolvidos, 
considerando suas vozes e suas necessidades. 
  
Isto posto, notamos que em muitos momentos o desenvolvimento sustentável se 
apresenta descaracterizado nos discursos, sendo utilizado como um meio de higienizar 
práticas que, na verdade, priorizam os interesses do capital e reafirmam antigos 
mecanismos de desigualdade e exclusão social (Queiroz, 2016). Toda essa reflexão nos 
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faz questionar: até que ponto é possível falar em desenvolvimento sustentável tal qual 
seu conceito preconiza? 

  

 

Conclusão 

 
Os educadores representam uma força social bem estabelecida na sociedade, ao passo 
que, nesse estudo, buscamos entender qual é o empenho desse grupo em prol das 
questões sociais, caso existisse. Extrapolamos nossa pesquisa aos egressos, seguindo 
indicações dos próprios educadores entrevistados previamente, o que foi muito 
proveitoso por nos ter permitido ampliar o olhar para esse campo de atuação. Com isso, 
foi possível atender uma das principais expectativas de um estudo exploratório: 
conhecer um pouco mais sobre os pontos de vista dos profissionais que atuam em áreas 
relacionadas às FREs e, dessa forma, possibilitar aprofundamentos mais específicos 
em estudos futuros. 
  
Notamos a existência de uma significativa lacuna na comunicação entre as ciências 
exatas e as ciências humanas ou sociais. Discussões cotidianas em cursos de 
Psicologia ou Sociologia, por exemplo – como o significado do trabalho e as afetações 
na dinâmica de vida de populações que veem sua cidade completamente modificada 
por grandes empreendimentos –, parecem não fazer parte do dia a dia de profissionais 
com formações mais técnicas. É possível que essa falta de um “vocabulário social” seja 
a explicação para a dificuldade que os participantes tiveram de irem além das 
perspectivas econômicas quando indagados sobre as afetações e o envolvimento 
social. 
  
Essa discussão é importante para nós, por acreditarmos que a interdisciplinaridade 
permite uma visão mais ampla do contexto, proporcionando debates mais aprofundados 
que ajudem a elucidar esse tão complicado dilema civilizatório que é a necessidade de 
modificação do paradigma energético de nossas sociedades. Mesmo não estando entre 
nossos objetivos aprofundá-la aqui, sabemos que essa é uma questão complexa, que, 
assim como o tema do desenvolvimento sustentável, vem sendo debatida na literatura 
em anos recentes, e entendemos que cabe ser citado como possibilidade para futuros 
desdobramentos dessa pesquisa. Da mesma forma, também nos é muito caro o debate 
envolvendo justiça energética, democratização da tributação de energia e direitos 
humanos e acesso à energia. Esses assuntos acabaram não entrando na discussão 
porque não foram abordados pelos entrevistados, talvez em função de serem temas 
mais político-jurídicos, enquanto os perfis de atuação dos participantes estão voltados 
para a técnica, mas entendemos que esta é uma temática deveras relevante na 
discussão tão complexa envolvendo mudança de paradigma energético e 
desenvolvimento sustentável. 
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TÍTULO: Práticas de Linguagem no mundo globalizado 

Resumo 

 

Este plano de trabalho integra o projeto de pesquisa “Linguagem e sociedade 
contemporânea”, dirigido pela professora Renata Archanjo, do departamento de línguas 
e literaturas estrangeiras modernas (DLLEM) da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). A pesquisa se propõe a estudar as práticas de linguagem em uso na 
sociedade contemporânea à luz de uma teoria crítica que aborde os problemas de 
linguagem como emergentes da vida social de sujeitos reais em suas práticas sociais 
(historicamente situadas e contextualizadas). O objetivo geral deste projeto é refletir 
sobre as questões de linguagem que se relacionem com práticas sociais recorrentes 
nas sociedades contemporâneas globalizadas. Especificamente, a proposta da 
pesquisa que já está em desenvolvimento, pois é parte de um projeto guarda-chuva 
mais amplo. Procuraremos discutir as crenças e valores compartilhados sobre o ensino 
e a aprendizagem de línguas interrogando-se se essas práticas de linguagem podem 
se transformar em ferramentas de transformação social no mundo globalizado. O 
problema que embasa a pesquisa é: O conhecimento de língua estrangeira enquanto 
capital linguístico e social promove mobilidade e transformação social? Os dados da 
pesquisa foram obtidos através de questionários distribuídos para alunos e professores 
dos institutos de idiomas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 
 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem de línguas; Políticas linguísticas; Capital; 

TITLE: Language Practices in the globalized world 

Abstract 

 

This work plan integrates the research project “Language and contemporary society” 
conducted by Professor Renata Archanjo, member of the Department of Language and 
Modern Foreign Literature at the Federal University of Rio Grande do Norte. The 
research investigates language practice utilized in the contemporary society in light of a 
critical theory which approaches language problems as an emerging issue from a social 
life of real individuals in their social practice (historically situated and contextualized). 
The project aims at reflecting about social language questions which are related to social 
practice recurring in a globalized society. Specifically, the research proposition has been 
already developed since it is a component of a broader project. We will discuss beliefs 
and values common to the language teaching and learning, interrogating whether the 
aforementioned practice might become instruments of social transformation in a 
globalized world. The problem which underpins the research is: could the knowledge of 
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a foreign language as a linguistic and social capital promote social mobility and 
transformation? 

 

Data generation was based through questionnaires distributed among students and 

teachers of the idioms institutes at the Federal University. 

 
 
Keywords: Language teaching-learning; Linguistic policies; Capital. 

Introdução 

O presente relatório é fruto da pesquisa desenvolvida na área de Linguística Aplicada 
sob a orientação da Professora Doutora Renata Archanjo. A ideia central da pesquisa 
consiste em estudar as práticas de linguagem em uso na sociedade contemporânea à 
luz de uma teoria crítica que aborda os problemas de linguagem como emergentes da 
vida social de sujeitos reais em suas práticas sociais (historicamente situadas e 
contextualizadas). 

No mundo capitalista pós-moderno, o conhecimento de uma Língua Estrangeira serve 
como moeda de troca e status, e nesse cenário nos deparamos tanto com línguas que 
adquirem grande valor econômico, simbólico e cultural quanto outras que os tem 
depreciados e diminuídos. Assim, produzimos um cenário onde falantes de uma 

determinada língua podem ser ora oprimidos, ora exaltados. 

Durante as leituras da pesquisa, muito foi discutido sobre Políticas Linguísticas, que 
Garcez e Schulz (apud COOPER, 1989) definem como “esforços deliberados para 
influenciar o comportamento de outros no que concerne aquisição, estrutura ou 
alocação funcional de seus códigos linguísticos”. Leis e portarias são criadas ora para 
beneficiar ou desfavorecer determinada língua, consequentemente afetando vidas de 
pessoas e o modo como elas lidam com as línguas. 

Diversas matérias jornalísticas relatam falantes de Línguas minoritárias em 
determinados países sofrendo agressões por parte de nativos, simplesmente por 
estarem utilizando sua língua materna. Políticas Linguísticas podem fomentar 
preconceitos linguísticos ou trazer conscientização sobre a diversidade linguística. 
Exemplificando, pode-se falar do Estatuto de Autonomia Catalã que foi formalizado no 
ano de 1979 assegura o Catalão como língua própria da Catalunha, língua quem até 
então era banida. 

No mundo globalizado é preciso se perguntar o que cada um acredita que faz ou que 
pode fazer com e no uso da linguagem (a sua, mas também a do outro). Sendo assim, 
práticas de linguagem são reveladoras dos usos da linguagem enquanto um recurso 
valorado, em diferentes contextos sociais. Ou melhor dizendo, por que nos 
preocupamos com os recursos linguísticos de que dispomos, ou de que não dispomos, 
e em que sentido o uso desses recursos negociam, contestam ou contribuem com a 
transformação da sociedade, promovendo igualdade de oportunidades ou, por outro 
lado, acentuando desigualdades? 
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Nosso questionamento situa-se nesse contexto geral. Entretanto, a pesquisa 
desenvolvida vai escolher o ambiente universitário para mapear as motivações que 
levam ou levaram os estudantes universitários a escolher a(s) Língua(s) que estudam 
ou já estudaram, bem como as escolhas dos professores por esse campo de atuação. 
A expectativa da pesquisa é a de que a análise dos dados nos permitirão uma reflexão 
sobre que valores estariam sendo agregados às línguas estrangeiras em questão. 

 
Metodologia 

 

Inicialmente, a proposta da pesquisa se deu com leituras para que uma boa base teórica 
fosse solidificada. Foram lidos e discutidos diversos textos sobre o tema pesquisado. 
Em seguida, se deu a elaboração do instrumento de pesquisa, resultando em 
questionários semi-estruturados, para que fossem mapeadas motivações que levaram 
os alunos e professores de línguas estrangeiras dos cursos de idiomas da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) a escolher as línguas que estudam ou ensinam. 
Foram elaborados dois questionários para cada público, ou seja, para professores e 
para alunos do Instituto Ágora e do Idiomas Sem Fronteiras. Investigamos a opinião de 
cada aluno e professor sobre a importância de aprender uma Língua no mundo 
globalizado, o motivo de estudarem ou ensinarem a língua (as) em questão, se teriam 
interesse em outros idiomas e o que esse conhecimento agregou a vida deles. 

Ambos os questionários possuíam questões similares, mas sob prismas diferentes, o 
prisma do ensino e o prisma da aprendizagem. Uma vez elaborados, os questionários 
foram aplicados nas salas dos institutos citados previamente. Os voluntários foram às 
salas de idiomas, distribuíram os questionários e recolheram alguns dias depois. 
Passada essa fase, a sistematização dos dados em tabelas começou a ser feita, 
passando-se à etapa da análise. 

Tendo ficado responsável pela organização e análise dos dados dos alunos e dos 
professores de Língua Francesa, pude perceber uma ocorrência muito grande de um 
conhecimento prévio de uma ou mais línguas, de aprendizado anterior à Língua 
Francesa. Ou seja, dificilmente a língua francesa apareceu como a primeira opção de 
aprendizagem de uma língua estrangeira na vida desses sujeitos. Um número 
significativo desses alunos almejava bolsas de estudo em países francófonos (a tabela 
com resultados parciais será anexada) sendo essa sua principal motivação. 

A pesquisa ainda encontra-se em etapa de análise de dados e classificação de 

categorias de acordo com as respostas recebidas. 

 
Resultados e Discussões 

 

Como já mencionado anteriormente, a pesquisa ainda está em período de análise de 
dados, contudo, pelas análises iniciais já foi possível ter um breve vislumbre do que 
estamos lidando. 

Análise parcial dos alunos de Língua Francesa 
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16 universitários que estudam Francês responderam o questionário da pesquisa. Dentre 
eles, 14 dos entrevistados já tinham estudado a Língua Inglesa, em sua grande maioria 
justificaram essa escolha como “comunicação global” e se disseram satisfeitos em terem 
escolhido estudar essa Língua por ser uma Língua “reconhecida”. Agregando valor de 

status social e realização profissional ao Inglês. 

Quando perguntados sobre a importância de aprender Línguas Estrangeiras, a grande 
maioria associou sua resposta ao acesso à informação e à comunicação global. Com o 
advento das tecnologias nos últimos anos, tem-se cada vez mais facilidade e acesso à 

informações. 

Análise parcial dos professores de Língua Francesa 

Seis professores de Francês responderam ao questionário. Houve certa dificuldade em 
obter maior número de questionários devido à incompatibilidade de horários que os 
pesquisadores tiveram com os professores da Língua em questão, contudo, isso não 
interferiu na qualidade da nossa pesquisa. Na questão um, em que foram perguntados 
sobre a importância de ensinar Línguas Estrangeiras na sociedade globalizada, grande 
parte das respostas se referem a capital cultural, definido por Bourdieu (1986, p. 16. 
tradução nossa) como o uso do capital econômico institucionalizado em qualificações 
educacionais, muitos também atribuíram essa importância à comunicação global, bem 
como os alunos. Muitos os professores relataram estar satisfeitos em ensinar francês 
por afeição ou identificação com a língua, ao contrário dos alunos, poucos professores 

falaram sobre o mercado de trabalho. 

 
Conclusão 

 

A presente pesquisa buscou mapear as motivações de universitários para estudar e 
ensinar uma Língua Estrangeira nos cursos de idiomas na UFRN. A pesquisa continuará 
a investigar valores agregados as Línguas mencionadas nos questionários e que 
capitais culturais estão atrelados a elas. Pode-se concluir parcialmente que LEs são 
vistas como moedas de troca no mercado capitalista e que dentro da universidade isso 
também ocorre. Muitos alunos decidem por algum idioma por questões profissionais ou 
acadêmicas, para que não sejam excluídos desse crescimento e isso é evidenciado por 
diversas respostas descritas nos questionários. Muitos alunos responderam que 
decidem aprender uma determinada língua porque o mercado cobra ou porque precisam 
ler textos acadêmicos em Idiomas estrangeiros. Bonamino et al. (2010, p. 487) cita a 
definição de Bourdieu (1980, p.7) de Capital Social como “agregação de recursos atuais 
ou potenciais que tem ligação estreita com uma rede durável de relações 
institucionalizadas de reconhecimento e de inter-reconhecimento.” Essa definição se 
adequa perfeitamente a motivação dos alunos. 
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Questionário dos professores 
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Questionário dos alunos 

 

 

Tabela 1 com resultados preliminares 

 

 

Tabela 2 com resultados preliminares 
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Tabela 3 com resultados preliminares 
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TÍTULO: Cartografias literárias de Lovecraft (1905-1917) 

Resumo 

Esse relatório é resultado da pesquisa O 'Círculo de Lovecraft' - Cartografias Literárias 
e Explorações Geocríticas (1927-1937), iniciada em abril de 2019. Para esse estudo foi 
levado em conta os textos anteriores ao período de 1927, tendo como ponto de partida 
o início da vida literária de Howard Phillips Lovecraft. O objetivo central deste trabalho 
é concentrado em investigar o espaço na literatura de horror de Lovecraft. Dessa forma, 
a geocrítica, método centrado em interpretar a forma como os espaços são 
representados na literatura, foi utilizada para compreender a cartografia literária que é 
montada pelo autor a partir das suas vivências do mundo real e então ressignificadas 
em uma literatura fantástica. 
 
Palavras-chave: História dos Espaços, Geocrítica, Horror. Lovecraft. 

TITLE: Literary cartographies of Lovecraft (1905-1917) 

Abstract 

This report is the result of the research The ‘Lovecraft circle’ – literary cartographies and 
geocritical explorations (1927 – 1937) which began in april 2019. This paper took into 
account the tales written before 1927, starting with the beginning of the literary life of 
Howard Phillips Lovecraft. The main purpose of this paper is to investigate space in 
Lovecraft`s horror literature. Thus, geocriticism, a method that interprets the way that 
spaces are represented in literature, was used to understand the literary cartography 
that is assembled by the author from his real world experiences and then re-signified in 
a fantastic literature. 
 
Keywords: History of Spaces, Geocritics, Horror. Lovecraft. 

Introdução 

A compreensão humana acerca dos fenômenos em seu entorno encontra-se delimitada 
pelas fronteiras da experiência sensível. Das sensações surgem as emoções, reações 
neurobiológicas, que uma vez estando armazenadas na memória possibilitam o retorno 
de vínculos afetivos por meio da lembrança. Dentre elas, uma das emoções primordiais 
encontra-se o medo, o assustado estágio de alerta diante de um perigo eminente que 
se intensifica na forma do terror. A raiz etimológica latina, terreo, aproxima-se da escrita 
grega para a palavra fobia, uma surpresa espantosa ocasionada por um trauma, uma 
ferida, ruptura ou cisão. A morte, a hecatombe, crises políticas e cataclismas ambientais 
são experiências de ruptura que geram o medo e o pânico social. O ato de fugir diante 
da sensação de desordem já se demonstra com parte da necessidade de sobrevivência 
da racionalidade humana. Porém, para o entendimento do fenômeno do horror é 
necessário estabelecer sua relação de onde isso ocorre: o espaço. Através da 
racionalidade, há o surgimento da padronização em medidas de todos os aspectos 
externos cognoscíveis. Quantificar as grandezas espaciais por meio das proporções 
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geométricas da matemática ou das leis da física mecânica tem como finalidade 
estabelecer as informações dimensionais precisas dentro de um determinado espaço. 
Porém, o espaço não é um objeto independente de existência apriorística, mas é 
produzido pelas múltiplas experiências das interações sociais. O ato de delimitar por 
fronteiras ou bordas, sob a qual se possibilita não apenas a existência da mensuração, 
também produz formas espaciais. Uma das premissas para a compreensão conceitual 
acerca da espacialidade é a definição de dimensão. O radical etimológico dessa palavra, 
do latim dimensus (dis + metior), ter a medida ou mensurável, apresenta o sentido de 
definir determinado ponto dentro de um espaço. Os distintos aspectos referenciais para 
medição do espaço criam diferentes espacialidades que ganham identidade a partir da 
elaboração do enredamento histórico que lhe atribui uma significação existencial por 
meio de uma interpretação à luz das transformações temporais. A caverna, o asilo, o 
castelo, ilhas e os pontos de inacessibilidade dos oceanos são espaços de ruptura 
criados pelas fronteiras do horror. Num período marcado por experiências terrificantes 
como a Grande Guerra, a literatura de Howard Phillips Lovecraft é uma fonte preciosa 
que registra uma vasta variedade de topônimos para distintos locais, por meio da qual 
se observa a construção do espaço por meio da experiência do horror com agentes 
sobrenaturais e maldições inexoráveis. Através de seus contos escritos entre 1905 e 
1917, sob uma análise da geocrítica literária, é possível dimensionar o horror como uma 
forma constitutiva de experiência criadora de espacialidades distintas do convencional. 
Os pilares interpretativos da metodologia reconhecida por geocrítica foram lançadas 
pelo crítico literário francês Bertrand Westphal em la géocritique mode d’emploi, em 
2000. Tendo como finalidade estabelecer um método de crítica literária que 
incorporasse os estudos espaciais da geografia. Nesse escopo metodológico os 
espaços são compreendidos como fenômenos que surgem diante dos múltiplos 
processos sociais. Portanto, as espacializações são típicas de cada cultura e 
temporalidade. Apesar do processo de criação espacial ser resultado das concepções 
imaginárias, ele é materializado por meio da cartografia e da geopolítica, na qual, se 
permite legitimar as disputas de poder realizados por grupos e agentes em busca de 
dominação hegemônica. No caso, os escritos de horror de Lovecraft dimensionam como 
um cartógrafo novas produções espaciais, na qual, por meio de uma catalogação 
toponímica e uma formação cartográfica dos seus referenciais de localização é possível 
identificar sua cosmologia espacial como uma nova legitimação de estrutura de poder 
durante o primeiro quartel do século XX. 
 
Metodologia 

 
A cartografia é uma técnica escrita e simbólica de representar os fenômenos espaciais 
por meio de uma dimensão plana. A carta cartográfica deve representar estruturas 
naturais e delimitações artificiais como os topônimos criados pela cultura, porém 
algumas áreas são ampliadas em suas proporções ou podem ter suas formas 
deformadas chegando próximo ao desaparecimento por serem incorporadas em outras 
localidades. Mesmo que as proporções e as formas de representações espaciais sejam 
quantificadas por meio de grandezas matemáticas, as atribuições desses valores são 
estabelecidas por princípios ideológicos subjetivos advindos de distintas naturezas de 
experiência cognitiva. A busca pela similaridade entre mapa e território permite afirmar 
que a cartografia é uma metáfora geográfica, ou seja, um discurso sobre o espaço. 
Assim como Jorge Luís Borges demonstra no conto Del rigor de la ciência e no Inmortal 
sobre a tentativa quimérica de criação de um mapa de escala 1:1. Esse caso permite 
repensar a cartografia a partir da literatura, no caso Peixoto (2006) analisa conforme a 
aproximando a História e Espaço através da Literatura, “compreendendo-a como seu 
objeto a partir de um método que permita trabalhar as rupturas, permanências, 
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reelaborações, e visando, no caso compreender a pertinência histórica do discurso 
literário de Borges.” (PEIXOTO, p.105). Dessa maneira, Peixoto (2019) procura 
demonstrar que os desafios para a construção cartográfica são sempre os mesmos, não 
importa as qualidades das substâncias territoriais representadas, se são imaginárias ou 
materiais, pois, o processo de mapeamento que será executado será o mesmo. Tanto 
a composição da Carta Niemeyer, o primeiro mapa do Estado Brasileiro, realizado no 
século XIX, como o mapa do mundo de Hibória a qual Robert Howard orientou a 
materialização do personagem de Conan por meio de concepções imaginárias dos 
lugares em que viveu combinado com o processo imaginativo de construção, um 
processo de produção histórica de sua representação. A construção do mundo 
imaginário requer construir vários tipos de lógicas diferentes; partindo da cartografia do 
mundo real ao trazer a estética ancestral com a finalidade de causar a impressão de 
verossimilhança. Por meio dessa abordagem sobre a cartografia é possível reaproximar 
as definições geográficas da espacialidade com a historicidade temporal. No caso, a 
geografia humanística de Yi-Fu Tuan elaborou essa relação como resultado 
metodológico. Para Tuan (2013), o espaço é uma abstração criada pela racionalidade, 
sendo possível concebê-lo apenas com a vivência em lugares. O lugar é uma pausa no 
movimento, trata-se de uma estrutura estática e delimitada, na qual se implica um valor 
teleológico que lhe implique um significado de sua existência. Essa construção do lugar 
é realizada por uma perspectiva da experiência sensorial. A geografia humanística, 
como a que Tuan (2013) apresenta, possibilitou outras formas de interpretar os espaços, 
desprovida do arcabouço da racionalidade matemática. Uma dessas formas de analisar 
o espaço incluiu a literatura como o seu objeto de análise, suscitando o surgimento da 
Geocrítica. Esse método possui como fundamento perscrutar o espaço geográfico das 
obras literárias e a partir dessa análise compreender os espaços reais e fictícios e de 
como a literatura interage com o mundo, estando implícito nessa forma de raciocínio 
que nossas relações de lidar com o mundo são literárias. O desenvolvimento dos 
Estudos Culturais, ocorridos na década de 1960, proporcionou o surgimento do que se 
convencionou a chamar de “virada espacial”, movimento que atribuiu importância 
significativa aos estudos quantitativos da história, cartografia e literatura. Dentro desse 
contexto a Geocrítica se desenvolve como método de análise literária que tem como 
principal objeto o estudo dos espaços na literatura. Bertrand Westphal é considerado o 
fundador do método geocrítico, apesar de não ser o primeiro a utilizar a leitura dos 
espaços na literatura como elemento de análise. Westphal (2011) apresenta a noção 
que, de certa maneira, toda a escrita manifesta uma forma de cartografia. Até mesmo o 
mapa mais realista não consegue captar a realidade do espaço em si, mas, assim como 
a literatura, partilham um complexo emaranhado de relações imaginárias. Além disso, o 
autor também trabalha com a lógica da modernidade e pós-modernidade e como elas 
impactaram diretamente nas formas sobre como nós compreendemos o espaço, antes 
visto como uma categoria inflexível e invariável, e mais recentemente percebido como 
uma prática mais complexa e heterogênea. A geocrítica tornou-se popularizada no 
mundo anglófono a partir de sua continuidade nos escritos de Robert Tally, professor da 
Universidade do Texas. Em Spatiality (2013), Tally se utiliza do termo cartografias 
literárias. Conforme Peter Turchi (2004), mencionado por Tally (2013), o escritor tem 
uma dupla função: ao mesmo tempo em que se preocupa e escreve sua narrativa, ele 
também é um cartógrafo, pois o escritor se apoia em processos de produção que vão 
delinear seu trabalho. A seleção e a omissão são categorias que estão presentes em 
ambas as atividades. Tanto o escritor, quanto o cartógrafo selecionam elementos para 
incluir em seus escritos ou mapas. Os trabalhos de literatura estão intrinsecamente 
conectados aos seus lugares de referência. A narrativa e o lugar estão intrinsecamente 
ligados nesse tipo de produção. (TUAN, apud TALLY, 2013) Essa perspectiva de 
observar os espaços na literatura também está presente em Franco Moretti, que em 
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Atlas do Romance Europeu (2003), realiza o mapeamento cartográfico de alguns 
romances europeus do século XIX. Para Moretti (2003), os mapas literários permitem 
perceber a natureza espacial das formas literárias, além de trazerem à tona a lógica 
interna da narrativa. Para o autor é necessário utilizar mapas para que se possa refletir 
sobre a construção do espaço, sobre como a geografia está presente na estrutura da 
narrativa 
 
Resultados e Discussões 

 
Inicialmente, o contato e a leitura dos contos possibilitaram dimensionar uma ideia geral 
acerca do espaço criado por Lovecraft, e posteriormente compreender a ideia de 
mundos compartilhados com outros autores que participaram do chamado “Círculo de 
Lovecraft”, com destaque para a figura de Robert Howard, escritor norte-americano 
responsável pela autoria de Conan, o Bárbaro (1932). Para estabelecer uma análise 
qualitativa dos contos de Lovecraft, e posteriormente realizar uma análise geocrítica, foi 
estabelecido uma série de critérios para que se pudesse elaborar uma lista e assim 
elencar as informações necessárias para se atingir esse objetivo. A leitura foi 
direcionada de modo que se extraísse dos contos critérios como roteiros realizados 
pelos personagens, topônimos do mundo real, bem como os criados pelo autor; lugares; 
locais e a correspondência com mitos e/ou fatos históricos. A análise realizada até o 
dado momento concentrou-se em elencar os contos de Lovecraft em ordem cronológica, 
tanto de escrita como de publicação. É importante destacar que após a morte de 
Lovecraft, August Derleth, amigo e autor integrante do “Círculo de Lovecraft”, foi um dos 
responsáveis pelas tentativas de categorização da obra a partir da compilação de 
determinados contos em publicações posteriores. Se atribui aos anos de 1905 à 1920 
os contos macabros; O Ciclo dos Sonhos estaria relacionado aos contos escritos entre 
1918 e 1927 e o Cthulhu Mythos, termo criado pelo próprio Derleth, de 1925 a 1935. 
Vale salientar que essa divisão não foi pensada pelo próprio Lovecraft, parte da 
elaboração de alguns críticos e, sobretudo da forma como seus contos foram reunidos 
em publicações após a sua morte. Optou-se por ler toda a obra de Lovecraft para que 
se consiga definir com propriedade as modificações, inserções, colaborações externas, 
ocorridas no decorrer do tempo. A seleção dos contos lidos e analisados para essa 
pesquisa ficou centrado entre os anos de 1905 a 1919, dentre eles: The Beast in the 
Cave, escrito em 1905 e publicado pela The Vagrant em 1918; The Alchemist, escrito 
em 1908 e publicado pela United Amateur em 1916; The Tomb, escrito em 1917 e 
publicado em 1922; Dagon, escrito em 1917 e publicado na The Vagrant em 1919; A 
Reminiscence of Dr. Samuel Johnson, escrito em 1917 e publicado na The United 
Amateur em 1917; Beyond The Wall of Sleep, escrito em 1919 e publicado pela Pine 
Cones em 1919. Os espaços que servem para comportar a construção narrativa dos 
contos de Lovecraft são diversos. Em The Beast in the Cave, a narrativa tem como ponto 
de partida a Mammoth Cave (caverna Mamute), localizada no estado de Kentucky, 
Estados Unidos. Lovecraft se utiliza de acontecimentos ocorridos em 1845, quando John 
Croghan, um médico norte-americano, comprou a Mammoth Cave e a utilizou como 
hospital para tratar doentes com Tuberculose. Posteriormente, devido às condições 
atmosféricas da caverna, todos morreram. Lovecraft usa desse fato para tecer uma 
narrativa baseada em uma figura animalesca, mas com trejeitos humanos, que devido 
a ação do tempo e o afastamento da civilização se tornou uma fera bestial que habitava 
os labirintos da Caverna Mamute. Já em The Alchemist, Lovecraft utiliza o espaço 
europeu e centra sua narrativa na França medieval. O protagonista é restrito ao espaço 
do castelo e à floresta que circunda sua moradia. Como referência temporal, o autor 
utilizou a figura de Nicolas Flamel, alquimista do século XIV, que, provavelmente, é a 
referência utilizada para a construção do personagem Charles Le Sorcier. O conto 
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explora o imaginário construído em torno do mito da pedra filosofal e coloca o castelo 
como palco dos acontecimentos mais marcantes da narrativa. Em The Tomb, Lovecraft 
ambienta sua narrativa na Nova Inglaterra, especificamente em Boston. O personagem 
narra sua situação a partir de um asilo de loucos, relembrando suas caminhadas em um 
determinado vale até o momento em que encontra a cripta dos Hyde. A obsessão e as 
contínuas idas à cripta fazem alusão a uma espécie de unidade espiritual entre o 
personagem Jervas Dudley e Jervas Hyde. Apesar do tom sombrio da narrativa, fica 
evidente a busca da identidade britânica do próprio personagem, algo válido também ao 
próprio Lovecraft. O enredo utiliza de uma relação análoga entre o personagem Palinuro 
da Eneida de Virgílio, do século I a.C. e Jervas Dudley. Esse nexo de continuidade, 
quase que uma metempsicose, foi construído semelhante ao que foi realizado sobre 
Teseu, do livro Vidas Paralelas, de Plutarco, escrito no século II d.C. Em Dagon, o 
Oceano Pacífico serve de forma a estruturar boa parte da narrativa. O personagem 
encontra-se enfermo num hospital em São Francisco, enquanto narra sua experiência 
à deriva no pacífico sul onde encontrou uma espécie de ilha em que passou, 
aproximadamente, cinco dias. Posteriormente foi resgatado, sendo levado para São 
Francisco. A aflição do personagem é decorrente da lembrança da criatura chamada 
Dagon, o deus-peixe, divindade suméria, ao qual Lovecraft se baseou para a construção 
desse personagem. O conto é ambientado dentro do contexto da Primeira Guerra 
Mundial. Provavelmente Lovecraft se utilizou dos acontecimentos ocorridos na Batalha 
de Coronel, em 1914, quando britânicos e alemães se enfrentaram na costa pacífica. 
Com a vitória alemã, o personagem permanece como prisioneiro de guerra até que o 
seu paquete naufraga e ele vivencia os horrores de um território desconhecido. Em A 
Reminiscence of Dr. Samuel Johnson, Lovecraft parece ter inserido a si mesmo na 
história, deslocando o espaço da narrativa dos Estados Unidos para a Inglaterra e 
colocando-se como um cidadão inglês nascido em 1690. Lovecraft povoa a Londres da 
época com os intelectuais lidos por ele, como Alexander Pope, James Boswell e o 
próprio Samuel Johnson, proeminente escritor inglês com quem Lovecraft mantém um 
diálogo no conto. A narrativa é acima de tudo, assim como The Tomb, uma reafirmação 
da identidade britânica ante a norte-americana, inspirado em costumes antiquados 
cultivados por Lovecraft. A construção de espaços, realizados por Lovecraft, permite 
observar que em qualquer narrativa pode ser encarada como uma forma de 
compreender a disposição das múltiplas espacialidades possíveis. “O ato de escrever 
em si pode ser considerado uma forma de mapeamento ou uma atividade cartográfica.” 
(TALLY, 2012, pág. 45). Os locais edificados pelo enredo dos contos de horror possuem 
uma finalidade de estruturar um referencial espacial imaginário na história de Lovecraft. 
Nessa tarefa, Tally elenca que o autor empreende o mesmo esforço de uma ciência 
cartográfica. "Como o cartógrafo, o escritor deve pesquisar o território, determinando 
quais características de uma paisagem incluir, enfatizar ou diminuir; por exemplo, 
algumas tonalidades podem precisar ser mais escuras do que outras, algumas linhas 
mais destacadas e assim por diante. O escritor deve estabelecer a escala e forma, não 
menos da narrativa do que dos lugares nela. O cartógrafo literário, mesmo aquele que 
opera em modos não realistas como mito ou fantasia, deve determinar o grau em que 
uma determinada representação de um lugar refere-se a qualquer lugar “real” no 
mundo." (TALLY, 2012, p. 45, tradução livre) A partir dos referenciais cartográficos dos 
lugares identificados nos contos de Lovecraft, como a Mammoth Cave, o castelo 
medieval, a floresta, asilo de loucos e o Oceano Pacífico, são possíveis estabelecer a 
correlação da construção da paisagem literária por meio da experiência com o horror. 
Esses elementos aparecem no texto e integram uma geografia que vai de encontro com 
a crise, a ruptura e a morte. A escrita de Lovecraft está contextualizada em meio as suas 
experiências pessoais e da vivência em sociedade, essas bases forneceram elementos 
para que se criassem as suas próprias representações e delineasse uma geografia 
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intrínseca a ela. A inacessibilidade do oceano a os lugares de claustro, seja o castelo, 
a caverna ou o asilo, formam uma paisagem do horror, referenciais cartográficos que 
significam a interpretação da crise civilizacional, ruptura entre o passado e o presente, 
concebida por Lovecraft. Esses locais são frutos das suas experiências familiares, com 
o pai internado por conta de transtornos mentais e a linhagem genealógica bem traçada 
de sua mãe. A ferida causada no século XVIII, com a independência dos Estados Unidos 
da América, faz com que o século XVII seja momento marcado por uma profunda 
emoção saudosista nos escritos de Lovecraft. Toda a experiência do horror e imaginário 
de Lovecraft visa a ressignificação da espacialidade dos Estados Unidos da América, e 
da sua própria família, a partir de uma retomada da identidade espacial associada com 
o período colonial da Nova Inglaterra. Posteriormente, essa perspectiva pessimista 
culminou concomitante aos eventos vivenciados da Primeira Guerra Mundial, Lovecraft 
consolidou as dimensões de rupturas espaciais entre o presente fadado ao fim 
cataclísmico e o passado idealista e redentor, a partir das experiências geradas pela 
guerra é possível construir uma paisagem na literatura do horror que anunciasse o final 
apocalíptico da civilização. 
 
Conclusão 

 
O estudo dos espaços permite compreender que a ação humana é responsável pelo 
seu engendramento. A geografia humanística de Yi-Fu Tuan contribuiu para que se 
formasse uma nova perspectiva de se abordar o espaço. Nesse contexto, o surgimento 
da geocrítica foi responsável por captar essas novas experimentações de se perceber 
o espaço a partir da literatura. As narrativas ficcionais de Lovecraft derivam de 
experiências do mundo real, nessa visão todo o mundo representado em sua literatura 
é uma representação mimética, que não necessariamente imita o mundo real, mas o 
tem como referência primária. Para essa fabricação, o autor leva em conta aspectos de 
cunho pessoal, como a vivência com a sua família, assim como a sua leitura acerca do 
espaço em que vive, nesse caso a região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. 
Nesse sentido, os lugares identificados em seus contos levam os leitores a vivenciarem 
a experiência do horror. A paisagem delineada por Lovecraft, representada pelo oceano 
pacífico, asilo psiquiátrico, castelo e caverna vai de encontro a uma interpretação do 
mundo real, que através de um processo mimético, representam a ideia de crise e 
decadência civilizacional. 
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TÍTULO: Mulheres viajantes do século XIX e a tradução da realidade: o caso de Adèle 

Toussant-Samson 

Resumo 

 

O presente artigo visa trazer à luz os resultados obtidos na pesquisa intitulada “Mulheres 
viajantes do século XIX e a tradução da realidade: o caso de Adèle Toussaint-Samson”. 
Integrando um projeto de pesquisa mais abrangente – O estudo da tradução de culture 
specific items em relatos de viajantes sobre o Brasil de meados do século XIX ao início 
do século XX –, busca-se contribuir para a análise do corpus pré-selecionado pela 
coordenadora/orientadora do projeto. O objetivo específico de nossa pesquisa é 
identificar os culture specific items (CSI/ICE) (FRANCO, 2013 [1996]) presentes na obra 
Une parisienne au Brésil escrita em 1883 por Adèle Toussaint-Samson. Muito mais que 
descrições corriqueiras, a autora-viajante retrata o Brasil Imperial de um ponto de vista 
feminino e singular, interessando-se, especialmente, pelo cotidiano das mulheres. Os 
CSI/ICE da obra foram identificados e o respectivo processo tradutório analisado de 
acordo com as categorias elaboradas por Javier Franco Aixelá (2013 [1996]). Para efeito 
de análise, optou-se pelo campo semântico da gastronomia. 

 
 

Palavras-chave: Mulheres viajantes. Relatos de viagem. Cultural Specific Items. 

TITLE: Traveller women of the nineteenth century and the translation of reality: the case 

of Adèle Toussaint-Samson 

Abstract 

 

This article aims to bring to light the results obtained in the research entitled “Traveller 
women of the nineteenth century and the translation of reality: the case of Adèle 
Toussaint-Samson”. Integrating a broader research project - The study of the translation 
of culture specific items in travellers’ reports about Brazil from the mid-19th century to 
the early 20th century - seeks to contribute to the analysis of the corpus pre-selected by 
the coordinator / project advisor. The specific objective of our research is to identify the 
culture specific items (CSI / ICE) (FRANCO, 2013 [1996]) present in the book Une 
parisienne au Brésil written in 1883 by Adèle Toussaint-Samson. Much more than 
ordinary descriptions, the traveling author portrays Imperial Brazil from a feminine and 
singular point of view, especially interested in the daily lives of women. The CSI / ICE of 
the work were identified and the respective translation process analysed according to 
the categories elaborated by Javier Franco Aixelá (2013 [1996]). For analysis purposes, 
the semantic field of gastronomy was chosen. 
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Introdução 

A presente pesquisa consiste em identificar e analisar o processo tradutório dos culture 
specific items (CSI), também conhecidos como Itens culturais específicos (ICE) 
(FRANCO, 2013 [1996]) encontrados no relato da francesa Adèle Toussaint-Samson 
(1826-1911). É válido lembrar que a literatura de viagem se faz presente desde os 
tempos de Homero com Ulisses em A Odisseia. A maleabilidade do gênero “literatura 
de viagem” proporciona a coexistência de uma variedade de discursos, tais como: 
jornais de bordo, notas pessoais, cartas, romances e mesmo documentos oficiais" 
(GANNIER, 2001). 
No caso do relato de Adèle Toussaint-Samson, encontra-se a voz da viajante-narradora 
relatando a seus leitores aquilo que vivenciou em terras brasileiras. Pode-se dizer que 
a escrita de viagem consiste no eu que escreve e no eu que viaja (MACHADO e 
PAGEAUX, 2001), fazendo com que o olhar da autora revele uma realidade diferente 
daquela percebida por aqueles que ali habitam. Por essa razão, de acordo com Miriam 
M. Leite (1997, p. 10) “o viajante torna-se um observador alerta e privilegiado do grupo 
visitado”. 
Nesse sentido, é válido citar o que diz esta autora sobre o olhar do estrangeiro em Livros 
de viagem (1803-1900): 
em sua qualidade de estrangeiro, como não fazia parte do grupo cultural visitado, tinha 
condições de perceber aspectos, incoerências e contradições da vida quotidiana que o 
habitante, ao dá-la como natural e permanente, encontrava-se incapaz de perceber 
(LEITE, 1997, p. 09). 
Apesar do olhar machista da sociedade, pode-se dizer que Adèle foi uma mulher à frente 
de seu tempo, não só por apreciar discussões sobre artes, literatura, teatro e sociedade, 
mas por trabalhar. Ao chegar ao Brasil, passou a ensinar os idiomas francês e italiano, 
o que causava estranheza à sociedade brasileira, pois, nesta, as mulheres dedicavam-
se, basicamente, às tarefas do lar. 
Em 1870 Adèle traz à lume seu primeiro livro: intitulado Épaves, sourires et larmes. Em 
1880 é a vez de Les chemins de la vie, que lhe trouxe prêmio da Academia Francesa. 
Somente em 1883 lança Une pariesienne au Brésil, objeto de estudo desse artigo. 
Publica ainda La comtesse Diane (uma comédia) e L’histoire de Messire Jahan et de 
Ursule dame. A viajante, além de ser autora, também era tradutora. 
A obra Une parisienne au Brésil foi escrita e lançada na França, em 1883. Recebeu a 
primeira tradução para o português no mesmo ano. Antes da publicação em volume, o 
texto de Adèle ganhou algumas páginas no folhetim do Jornal do Commercio, no Brasil; 
o jornal Le Figaro foi o responsável pela divulgação da obra na França. A obra original 
e a tradução são consideradas raras. Em 2003, Maria Lúcia Machado, ofereceu uma 
nova tradução do texto original francês, com prefácio de Maria Inês Turazzi, texto esse 
que contribuiu bastante para esta pesquisa. 
Devido a Revolução de 1848 e a epidemia de cólera que amedrontavam a população 
parisiense, Adèle e seu esposo, Jules Toussaint deixaram a capital francesa rumo ao 
Rio de Janeiro. O Brasil, naquela época, enfrentava um grande surto de febre amarela. 
A primeira epidemia foi registrada em 1849, ano da chegada do casal Toussaint no 
Brasil. Jacqueline Penjon em Une intellectuelle française à Rio recorre a estudo de 
Frédéric Mauro para informar ao leitor sobre o número de mortes registrado no período: 
morreram cerca de 4.000 pessoas. 
De acordo com Turazzi, no Prefácio da tradução de Uma parisiense no Brasil (2003), o 
Almanaque Laemmert serve de fonte para se conhecer as atividades exercidas pelo 
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casal em sua passagem pelo Brasil: ela, professora de idiomas, e, ele, professor de 
dança. Anos mais tarde, ele se tornara professor oficial das princesas imperiais Isabel 
e Leopoldina. Permaneceu com esse cargo até 1863. 
Além de frequentarem os grandes salões imperiais, o casal conhecia a realidade da 
classe média. Durante os dez anos passados nos trópicos, ocorreram algumas idas e 
vindas à França. A autora teve dois filhos e faleceu em Paris no ano de 1911. 

  

 

Metodologia 

 
Tendo em vista que o objetivo deste estudo é identificar e analisar os processos 
tradutórios dos Culture Specific Items (CSI) (FRANCO, 2013 [1996]), fez-se necessário 
categorizar o campo lexical das palavras utilizadas pela autora-viajante. É perceptível 
que ela explora vários campos lexicais como logradouros, nomes próprios, escravidão, 
gastronomia. Por uma questão prática e também de espaço, optou-se por trabalhar com 
o campo da gastronomia 
Para Franco, o processo tradutório se perfaz na complexidade da reescrita, quando 
duas ou mais culturas se chocam. Nesse momento, há um peso sentido pela cultura 
receptora em detrimento da cultura exportadora. É preciso que haja, assim, uma 
“lealdade” no ato de traduzir. Por essa razão, Franco dividiu em quatro grupos básicos 
essa diversidade, a saber: 
a) Diversidade linguística; 
b) Diversidade interpretativa; 
c) Diversidade intertextual: 
d) Diversidade cultural. 
Esse último item é aquele que nos interessa, devido ao gap cultural que separava Adèle 
Toussaint-Samson do povo e da cultura brasileira. O teórico entende ainda diz que a 
diversidade cultural cria um fator de variabilidade que o tradutor precisa estar atento, 
como hábitos, valores, culinária, etc. 
Os CSI/ICE elencados por Franco resultam de uma produção cultural, a começar pela 
linguagem propriamente dita. Assim, “um ICE não existe por si só, mas como resultado 
de um conflito vindo de qualquer referência representada linguisticamente em um texto 
fonte [...] do item dado na cultura na língua alvo” (p.192). 
Existem duas categorias bases do ponto de vista do tradutor: os nomes próprios e as 
expressões comuns. Aqueles itens que não são nomes próprios, tornam as situações 
ainda mais complexas, assim, tantos os fatores supratextuais, textuais e infratextuais 
quanto a origem do CSI/ICE ganham uma importância ainda maior. 
As possíveis estratégias de tradução aplicadas aos CSI/ICEs na tradução contam com 
o grau de manipulação intercultural e podem combinar procedimentos tradutórios para 
obter um resultado melhor. Franco informa ainda que essas estratégias de tradução são 
divididas em duas partes: 1) conservativa e 2) substitutiva. 
As estratégias de tradução por conservação aplicadas aos CSI/ ICEs são as seguintes: 
a) Repetição: ocorre quando os tradutores mantêm ao máximo a referência original. 
Possui como característica o aumento do caráter exótico e arcaico do CSI/ICE, tendo 
como consequência um estranhamento na língua alvo. É tido como paradoxal, pois ao 
mesmo tempo que se assemelha graficamente com algo pode ser diferente na recepção 
coletiva; 
b) Adaptação ortográfica: é uma estratégia utilizada quando o alfabeto da língua de 
origem diverge daquele da língua de chegada; 
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c) Tradução linguística (não cultural): nessa estratégia o corpus intertextual da língua 
alvo recebe uma referência denotativa aproximada da referência original com base em 
traduções pré-estabelecidas, ou com base no uso da transparência linguística do 
CSI/ICE; 
d) Explicação extratextual: o tradutor faz uso de algumas estratégias já mencionadas 
anteriormente, no entanto, oferece alguma explicação do significado ou implicações do 
CSI/ICE, distinguindo-o em nota de rodapé, nota de fim, glossário, comentário/tradução 
entre parênteses, em itálico, etc.; 
e) Explicação intratextual: ocorre da mesma forma que a estratégia anterior, mas o 
tradutor inclui o comentário em uma parte diversa do texto. Essa estratégia é utilizada 
para evitar ambiguidades e dispersão por parte do leitor. 
Já as estratégias de tradução aplicadas aos CSI/ICEs por substituição são: 
Sinônimos: o tradutor apela por algum sinônimo ou alguma referência paralela a fim de 
evitar a repetição do CSI/ICE; 
a) Universalização limitada: nessa estratégia, por achar que o CSI/ICE é muito obscuro 
para o leitor, decide substitui-lo por outro mais comum; 
b) Universalização absoluta: esta é uma estratégia idêntica à anterior, porém o tradutor 
opta por deletar quaisquer conotações estrangeiras e escolhe uma referência neutra 
para seus leitores por não encontrar um CSI/ICE mais conhecido; 
c) Naturalização: nesse caso, o tradutor traz o CSI/ICE para o corpus intertextual visto 
como específico pela cultura da língua alvo; 
d) Eliminação: o tradutor decide omitir o CSI/ICE por considera-lo inaceitável tanto do 
ponto de vista ideológico quanto estilístico. Considera, ainda, que o CSI/ICE não será 
compreendido por seus leitores por ser muito obscuro; 
e) Criação autônoma: nessa estratégia, o tradutor opta por colocar algumas referências 
culturais existentes no texto fonte para os seus leitores. 
Além dessas estratégias, Franco (2013 [1996]) ainda apontou como sendo estratégias 
potencias a compensação, a deslocação e a atenuação. A primeira diz respeito a 
eliminação + criação autônoma em outro ponto do texto com efeito similar. A segunda 
aborda o deslocamento no texto de uma mesma referência. E a terceira faz uso da 
substituição, em níveis ideológicos, de alguma forma inaceitável, por algo aceitável, 
mais adequado à tradição de escrita do polo alvo. 
Uma vez lido o pequeno relato de Adèle, em francês e em sua tradução de 2003, 
estudou-se a teoria elaborada por Franco e realizou-se um levantamento dos CSI/ICEs 
em Une parisienne au Brésil, os quais foram devidamente organizados em tabela. Vale 
lembrar que se encontrará aqui apenas os CSI/ICEs referentes à gastronomia. Trata-
se, portanto, de um trabalho analítico por amostragem. 

  

 
Resultados e Discussões 

 
Apresenta-se a seguir a tabela contendo as estratégias tradutórias dos CSI/ICEs ligados 
à gastronomia (FRANCO, 2013 [1996]) presentes no relato de Adèle Toussaint-Samson. 
Tendo em vista o campo lexical exposto na tabela dos CSI/ICEs acima, pode-se concluir 
que as estratégias utilizadas pela autora-viajante com o intuito de traduzir os aspectos 
gastronômicos foram: naturalização, explicação intratextual e explicação extratextual. 
É válido expor que outros campos lexicais foram explorados pela autora em seu relato. 
Os logradouros que visitou, os substantivos pertencentes tanto à escravidão quanto à 
vida cotidiana; os adjetivos para descrever tanto os senhores de engenho como os 
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escravos; os nomes próprios de pessoas que conheceu ou obras de autores que leu e, 
expressões idiomáticas que ouviu. Em todas essas ocorrências, pode-se constatar que 
a autora fez o uso da estratégia da repetição, conservando ao máximo a referência ao 
original. 
A seguir, a guisa de exemplo, enumera-se alguns outros CSI/ICEs encontrados em Uma 
parisiense no Brasil: 
a) Logradouros: Pâo d’Assucar, Villagaghâo (apesar de ser um nome em francês, a 
autora optou por grafá-lo de maneira “fonética”), Alfandega, Saude, Corcovado, Tijuca, 
Serra dos Orgâos, Chacaras, [église] da Gloria, [l’île] das Cobras, San-Domingos, Praia-
Grande, Largo do Paço, [la rue] Direita, varanda, [l´églises] Santa-Cruz e dos Carmos, 
[montagne] Santa-Thereza, Rio-de-Janeiro, [rue] do Rosario, fazenda São José, Maña, 
Piedade, rancho, [le couvent] de Saõ Bento, engenho, sanzales, 
b) Substantivos: falûas, nègresses Minas, pirogues, canoâès, des négresses, un vintem, 
tamancas, facadas, canecas, mucamas, mai de agua, palmatoria, chicote, leitãos, 
fazendeiro, correccâo, índios, amas secas, irmandade, mascatos, senhor P...,, pastors, 
boiada, laço, tronco, porcos do mato, onça, vaqueiro, nação, senhora, madrinha, 
comadre, fasendeiro, batuco, mucama, jararaca, bicharia, feitor administrador, dõna du 
casa, pataca, padre, frades, patois, saudade. 
c) Adjetivos: carioca, carasco, caboclos, anges, moleque, feiticeiro, mulâtre Fernando, 
chita, cassa, cambraia, fitas, joias; a velha, o velho; zinha, zinhos. 
d) Nomes próprios: Dom Juâo, Dom João VI, senhora Maria, Dom Pedro I, Dom Pedro 
II, Joaõ Caetano dos Santos, Gonzalvez Dias, Magalhaês, Alaincar 
e) Expressões: o negrinha; o senhor Patifo!... ô burro!; Santa Maria, mai de Deos, ora 
pro nobis; Santo pé de cana, ora pro nobis; miserere nobis; O patige, puxa para fora!; 
Nossa Senhora; Ah! Jesus!; Toma sentido! o feiticeiro!; o bicho... o bicho é frio; 
coitadinho d’elle; soube arrangear se; entende de negocios; está acabada!; entaõ a 
senhora passon bem?; ora tem passado bem?; come passou?; 
Diante do exposto, pode-se averiguar que o processo tradutório é tido como uma fusão 
cultural, implicando em “um equilíbrio instável de poder, um equilíbrio que dependerá 
em grande parte do peso relativo da cultura exportadora e de como ela é sentida na 
cultura receptora” (FRANCO, 2013 [1996], p. 186). 

  

 
Conclusão 

 
Neste trabalho, buscou-se analisar, por meio da teoria sobre os CSI/ICE desenvolvida 
por Javier Franco Aixelá, os processos tradutórios dos CSI/ICE ligados à gastronomia 
encontrados em Une parisienne au Brésil, publicado em volume em 1883, pela francesa 
Adèle Toussaint-Samson, 
Pode-se detectar os principais procedimentos utilizados pela viajante – naturalização, 
explicação intratextual e explicação extratextual –, ao transformar em palavras uma 
realidade exótica e estrangeira desconhecida do público francês do século XIX. Ao final 
do relato, quando a autora fala em saudade, o leitor percebe como o viver no Brasil 
transformou a autora, que fica com vontade de visitar os trópicos mais uma vez. 
Em Viagens e gêneros, de Stella Maris Scatena Franco, lê-se: “as mulheres não 
aderiram à voz imperialista da mesma maneira que os homens. Adotaram uma escrita 
mais experimental e menos imperativa e descreveram indivíduos, e não estamentos e 
raças” (p.04). Tal afirmação pode ser observada na escrita de Toussaint-Samson. 
Obras como essa, escritas nos séculos XIX e início do século XX, merecem estudos 
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mais aprofundados, seja para se ter um conhecimento mais profundo dos cenários 
históricos passados (história social), seja para que se conheça outras vozes femininas 
(Estudos Culturais), seja para desvendar as heteroimagens construídas pelos viajantes 
em suas narrativas, as quais influenciaram de maneira intensa à auto-imagem brasileira 
(Tradução etnográfica). 
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ICEs presentes em Une parisienne au Brésil e as estratégias de tradução observadas 
no campo lexical gastronômico. 
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TÍTULO: Movimentos Sociais do Campo: Influências e Participação na Construção do 

Programa Territórios da Cidadania 

Resumo 

O presente Artigo tem como objetivo analisar através de dados empíricos obtidos por 
meio de entrevistas com militantes sociais e gestores que participaram dos Governos 
Lula e Dilma de 2003 a 2016, como se articulavam os movimentos sociais com atuação 
no meio rural. Quais eram suas pautas? O que defendiam? Como se organizavam? 
Como se deu suas atuações e relações com os governos de Centro-Esquerda que 
assumiram o país a partir de 2003, e quais foram as principais contradições e desafios 
encontrados por eles com a mudança de gestão em 2010. Quais estratégias foram 
adotadas por esses movimentos a partir da eleição de Dilma Rousseff? E como seu deu 
esse diálogo promovido entre movimentos organizados da sociedade civil e o governo 
federal, principalmente no que dizia respeito a política territorial, que ainda no Governo 
Lula resultou na criação do programa Territórios da Cidadania. 
 

Palavras-chave: movimentos sociais; territórios da cidadania, política pública, lula 

TITLE: Social Movements of the Field: Influences and Participations in the Construction 

of Territórios da Cidadania 

Abstract 

The following paper has the aim in analyse through empirical data gotten from interviews 
with social militants and managers that were part of Lula and Dilma’s govern from 2003 
to 2016, how they articulate the social movements with role in the rural way. How they 
organized? How their role and relations happened with the center-left governs that has 
taken the control of the country starting in 2003, and which ones were the main 
contradictions and challenges found by them with the management changing in 2010? 
Which strategies where adopted by these movements starting from Dilma Rousseff´s 
election? And how it happened that dialogue promoted among the organized movements 
of civil society and the federal govern, especially in what concerns to the territorial politic, 
although still on Lula govern has resulted in the conception of the program Territórios da 
Cidadania. 
 
Keywords: Social movements; territórios da cidadania; public policy; lula. 

Introdução 

No início da década de 90 – principalmente impulsionado pelas novas diretrizes da 
constituição de 1988 -, o Brasil experimentou novas formas e experiências de espaços 
participativos que modificaram as relações entre Estado e Sociedade Civil. Isso ocorreu 
devido a criação de mecanismos institucionais que permitiam um melhor diálogo entre 
os movimentos sociais e demais organizações da sociedade com os atores estatais. 
(DAGNINO, 2002; SALLUM JR., 2003). Para os movimentos sociais camponeses, os 
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novos mecanismos trazidos por esse processo de redemocratização pós-ditadura 
permitiram a evolução de discussões sobre os aspectos relacionados ao campo e 
consequentemente a formulação de políticas públicas voltadas a eles, que contaram 
com ampla participação dos atores sociais e membros dos movimentos em seu 
processo de concepção. (GRISA; SCHNEIDER, 2015). Mas para além da questão da 
Agricultura Familiar, e do rico conjunto de demandas que se aglomeravam em torno 
daquilo que é chamado de “a questão agrária” no Brasil, também era amplamente 
debatido – principalmente pelos movimentos sindicais – um novo modelo de 
desenvolvimento rural. Entretanto, mesmo com o surgimento desses novos espaços de 
participação, não foram todas as discussões que conseguiram avançar 
significativamente a ponto de tornarem-se uma política pública. Positivamente, nos 
termos da Agricultura Familiar, a criação desses espaços de diálogo e a presença de 
atores da sociedade civil influenciaram nos processos de formulação e discussão de 
políticas públicas, resultando na criação do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF) (Ibid, pg. 374). Todavia, no que diz respeito ao 
desenvolvimento territorial, a situação não ocorreu da mesma forma devido ao fato de 
que os governos neoliberais da década de 90 favoreceram as grandes corporações do 
tradicional agronegócio capitalista, que com sua influência, continuaram a determinar 
grande parte das políticas concebidas e dos modelos de desenvolvimento. 
(FERNANDES, 2015). Foi somente no início dos anos 2000, com a chegada do primeiro 
governo democrático participativo - que teve início em 2003, com a eleição do então 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva - que as discussões em torno do desenvolvimento 
territorial ganharam novo fôlego dentro dessas arenas decisórias. Sendo assim, o 
presente artigo tem como principal objetivo analisar as discussões que ocorriam dentro 
desses espaços de participação, assim como na gestão pública, onde a partir de 2003 
– e com o ingresso de militantes de vários movimentos no governo –, começaram a ser 
mais fortemente debatidas, o que resultou posteriormente na concepção de políticas 
públicas que melhor atendessem a esses requerimentos da sociedade. Quem eram 
esses militantes? Quais eram as discussões promovidas? Como se dava a participação 
dos movimentos sociais e como era seu diálogo e envolvimento com o governo na 
época? Quais eram as estratégias adotadas e de que forma esses movimentos 
conduziam essas discussões nesses espaços de dinamismo, burocracia e participação? 
E como se deu, especificamente, a trajetória da discussão sobre o desenvolvimento 
territorial, que ainda no governo Lula, resultou na criação do programa Territórios da 
Cidadania? Para além disso, também analisamos as mudanças ocorridas com a 
passagem do governo Lula para o governo Dilma, e como as similaridades e 
discrepâncias no modelo de gestão do novo governo – quando comparado ao anterior 
– influenciou na mudança do repertório de estratégias, argumentos e posicionamentos 
dos movimentos sociais em relação aos espaços de discussão e as suas reivindicações 
perante o Estado. Por último, fizemos um apanhado de toda a discussão e debateremos 
as possíveis conclusões que podemos tirar dessa análise de processos participativos 
envolvendo organizações e movimentos da sociedade civil e atores estatais, e como 
isso pode ou não resultar na criação de uma política pública. 
 
Metodologia 

 
A análise relacional assume como premissa a importância dos laços sociais como 
elementos que estruturam a vida social, imputando a eles diversas consequências em 
termos de possibilidades e restrições para a ação de indivíduos e atores coletivos. A 
unidade de análise utilizada são as relações estabelecidas entre pessoas e entre 
entidades. Apenas atributos, características individuais, são insuficientes para traçar a 
capacidade de mobilização que esta juventude vem mostrando no último período. A 
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construção de redes, impulsionando cooperação e identidades coletivas, são 
fundamentais para compreender as estratégias e a forma da atuação política destes 
atores. Neste sentido a utilização de análise de redes sociais, não precisa ser utilizada 
como uma teoria ou uma complicada técnica, mas uma importante estratégia analítica 
na qual se pode estudar a posição dos atores como importante elemento que constrange 
ou possibilita a ação social (EMIRBAYER e GOODWIN, 1994). No primeiro momento, 
fizemos uma sistematização do desenho institucional do Programa Territórios da 
Cidadania, a partir de documentos disponíveis e entrevistas com gestores públicos. 
Essa fase é essencial porque fornece pistas para mostrar como a política pública foi 
pensada e quem foram os principais atores responsáveis pela sua formulação. O 
segundo passo foi fazer um levantamento sobre os movimentos sociais que participaram 
e/ou participam ativamente das discussões sobre o Programa. A partir desse primeiro 
levantamento, verificamos quais desses militantes ocuparam cargos nas gestões 
petistas. Em seguida, realizamos pesquisas em profundidade sobre as práticas, 
comportamentos, maneiras de ver, sentir e agir desses militantes; e a partir dessas 
narrativas, extraímos informações e descrições das práticas da ação coletiva e da 
participação desses atores em diferentes contextos (diacrônicos e sincrônicos) de 
interação e ação (familiar, trabalho, escola, redes de amizade, relações de gênero, 
mídias e tecnologias, esfera da justiça). Na entrevista face a face, além das questões 
abertas, também foram trabalhadas perguntas relacionais como: com quem eles se 
relacionam; quais os tipos de vínculos estabelecidos. Por fim, fizemos um mapeamento 
sobre outras experiências de políticas públicas que têm influências de movimentos 
sociais nas decisões políticas, a fim de proporcionar a outros pesquisadores novas 
lentes para entender as múltiplas relações entre Estado e sociedade. 
 
Resultados e Discussões 

 
Para compreender em profundidade as diferentes relações de cooperação e 
enfrentamento que os movimentos sociais, organizações da sociedade civil e demais 
atores sociais assumem em relação ao estado – dependendo da natureza do governo 
e de sua abertura ao diálogo – é preciso entender quais são as estratégias adotadas 
por essas organizações dentro dessas arenas decisórias e mediante essas dinâmicas 
burocráticas. Na literatura clássica dos movimentos sociais, a grande questão era a luta 
de classes, onde esses atores organizavam-se sempre de forma combativa em relação 
ao Estado, principalmente se observarmos essa situação sob uma ótica em que a 
mudança social proposta pelas demandas dos movimentos sociais está associada a 
uma luta política (McADAM, 2003). A partir dos anos de 1990 – e falando agora 
especificamente da experiência brasileira -, o surgimento de novas arenas decisórias 
onde os movimentos sociais e demais atores da sociedade puderam assumir um papel 
de participação e assim modificarem as diretrizes de suas relações com o Estado 
resultou na criação de novas estratégias para os movimentos sociais, como a 
penetração de militantes no governo e em demais instituições da esfera pública e em 
conselhos de debate e integração social que visavam discussões pertinentes para o 
enriquecimento das propostas de produção de políticas públicas. (ABERS e VON 
BÜLOW, 2011, FELTRAN, 2005). Considerando especificamente a política de 
desenvolvimento territorial e o processo que culminou na criação do programa 
Territórios da Cidadania, é interessante pensar na perspectiva do ativismo institucional, 
onde através de vias e canais burocráticos, militantes desses movimentos penetram no 
governo através de cargos formais e assim passam a perseguir seus objetivos, advindos 
das concepções ideológicas e demandas do próprio movimento social a que pertencem 
(SANTORO, McGUIRE, 1997). Essa estratégia dos movimentos sociais, pode ser 
melhor observada a partir de 2003, quando o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
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assumiu a gestão do governo federal no Brasil, e permitiu que vários membros desses 
movimentos sociais, que eram direta e indiretamente ligados ao Partido dos 
Trabalhadores (PT), ocupassem cargos em subsecretarias, secretarias e ministérios. 
Sendo assim, o ativismo institucional, enquanto via de ação, não somente foi adotado 
como um meio legítimo de atuação pelos movimentos sociais, como também foi 
incentivado, uma vez que os próprios movimentos sociais recomendavam a seus 
membros que ocupassem posições na burocracia, visando a obtenção de aliados no 
Estado (CAYRES, 2015). Para isso, construiu-se articulações fortes entre vários e 
diversos atores sociais através de um outro conceito, que dentro dessa lógica, pode ser 
entendido como parte dessa estratégia institucional dos movimentos: a rede de políticas. 
Segundo Moura (2018), podemos entender melhor as redes de políticas da seguinte 
forma: O conceito de redes de políticas apresenta um caráter intrinsecamente relacional 
(EMIRBAYER, 1997), destacando tanto a influência dos atores e instituições estatais 
sobre a conformação e expressão dos interesses societais e/ou do mercado, quanto a 
participação dos atores sociais e/ou mercantis na definição das ações do Estado. Com 
base no conceito de redes de políticas, observa-se que os padrões de alianças e 
conflitos podem – ou, mais corretamente, tendem – a atravessar as fronteiras 
institucionais, reunindo atores com distintas inserções institucionais, mas que atuam 
conjuntamente em determinado setor de política pública (MOURA; SILVA, 2008). 
(MOURA, 2018, pg. 6). As redes de políticas são fundamentais para desenvolver o que 
chamamos de ‘Comunidade de Políticas Públicas’. As comunidades são a 
representação da união e articulação de atores sociais em prol de um interesse comum 
(SKOGSTAD, 2005), e possuem força para influenciar na construção e/ou modificação 
de uma política pública, bem como inserir temas na agenda de governo que estão 
alinhados com as demandas que defendem. Se considerarmos essas como as 
principais estratégias adotadas pelos movimentos sociais a partir do Governo Lula, e 
compreendendo também que já havia um diálogo desses atores com o Estado desde o 
início dos anos 90, nos resta entender como se deu a trajetória de construção dessas 
estratégias, desde a penetração - ainda que inicialmente tímida - dos movimentos 
nesses espaços de participação da sociedade civil pós-1988, até o governo do 
presidente Lula e a construção da política de desenvolvimento territorial chamada de 
Territórios da Cidadania. Para tal, precisamos entender alguns pontos chaves, que vão 
desde a entrada dos movimentos enquanto sociedade civil nesses espaços de debate 
e construção de políticas, até o momento em que eles passam a praticar mais 
efetivamente o ativismo institucional. Conforme mencionado na metodologia, 
entrevistamos alguns indivíduos que participaram desses processos, sendo eles 
membros destes movimentos sociais ou simplesmente simpatizantes dos mesmos, e 
procuramos compreender como se deu toda essa caminhada até 2003 e o que mudou 
depois disso. Nesse sentido, focaremos nos seguintes pontos: a) a trajetória pessoal 
desses indivíduos, ou seja, como eles ingressaram nas lutas sociais e posteriormente 
nos movimentos sociais; b) como se deu a participação dos mesmos nesses conselhos 
gestores de políticas públicas e como ocorriam as discussões nesses espaços; c) quais 
eram e como se davam as estratégias e articulações dos movimentos sociais antes dos 
governos Lula; d) como ocorreu as discussões e o desenvolvimento da política territorial 
no governo Lula após a chegada da perspectiva do ativismo institucional; e e) o que 
mudou durante a mudança de gestão para o governo Dilma, e quais foram as estratégias 
adotadas a partir de então, levando em consideração os impactos que a mudança de 
gestão trouxe para a lógica estabelecida pelos movimentos em relação ao estado. Em 
relação ao ponto a), que diz respeito a trajetória desses entrevistados e seu 
consequente ingresso na vida política das lutas e movimentos sociais, é possível notar 
que a maioria das histórias teve um começo parecido: a maioria veio de movimentos 
estudantis e pastorais de juventude da Igreja católica, integrando posteriormente a 
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gestão de governos de esquerda (leia-se PT) no âmbito estadual. A fala do nosso 
primeiro entrevistado, que por motivos de preservação de identidade, o chamaremos de 
Entrevistado 1 (E1) nos traz um pouco dessa perspectiva: [...] parte dos meus familiares 
aí são tudo padre e freira… Eu também fui… [...] Eu também fui seminarista durante 
dois anos, mas eu ainda era muito jovem sem muita consciência propriamente dita. Mas 
quando eu saí do seminário me engajei na pastoral da juventude… Ela… Foi um período 
bastante, bastante… De ascensão ali da… Da libertação… Então meu trabalho com a 
pastoral da juventude foi o que proporcionou, digamos assim… Uma… Uma leitura mais 
política da realidade [...] Então houve ali um período de militância, ajudei a criar… 
Digamos, o primeiro grupo de discursão do PT ali em oitenta e três ou oitenta e quatro, 
dentro de Forquilhinha. Tudo a partir do próprio trabalho com a pastoral da juventude 
[...] Já o nosso segundo entrevistado, que aqui chamaremos de Entrevistado 2 (E2) nos 
conta o seguinte sobre sua história: [...] Quando eu terminei o, fiz a graduação em 
agronomia em Mossoró né, aí quando eu terminei a graduação eu… dentro do 
movimento estudantil eu é… Eu comecei a questionar o modelo de desenvolvimento 
que particularmente eu era preparado para estimular [...] Eu achava aquilo estranho 
porque, é não tinha nada na universidade que trabalhasse a questão do agricultor 
familiar, do pessoal do assentamento de reforma agrária, do crédito diário , que no 
governos estaduais e outros tinham pra fazer também esse processo de acesso a terra. 
Não tinha nada disso [...] aí foi o tempo da década de 91 que a gente começou a discutir 
a tal da agricultura alternativa [...] que evoluiu pra o conceito de agroecologia hoje né 
[...] e bom, isso acabou me guiando quando eu saí da universidade pra uma trajetória 
que batia já com uma formação política que eu vinha tendo ao longo da minha vida. [...] 
bom, a partir desse trabalho a minha relação política, na época eu já tinha relação com 
PT né, é aí eu conheci o pessoal do serviço de assistência rural aqui da arquidiocese 
de Natal e tinha vários amigos do tempo do grupo de jovens que tavam no MEB, 
Movimento de Educação de Base e alguns que eu conheci em Mossoró que eram da 
CPT. [...] A vinda de movimentos sociais estudantis, das pastorais de juventude da Igreja 
Católica - fortemente influenciadas pela tendência da Teologia da Libertação - e a 
posterior filiação ao PT, como já dito anteriormente, é uma trajetória comum aos 
militantes sociais entrevistados nessa pesquisa. Em relação ao ponto b), que diz 
respeito as discussões ocorridas nos conselhos gestores de políticas públicas e como 
se davam, destacamos que o espaço mais presente nas falas dos entrevistados era o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf), onde diversos 
atores – que iam desde militantes sociais de vários movimentos camponeses, até 
representantes dos governos se faziam presentes para debater modelos de 
desenvolvimento rural e políticas públicas para o campo. Vários dos temas que 
englobam a questão agrária no Brasil entraram em discussão e foram levados em 
consideração nessa arena decisória. No que tange a questão do desenvolvimento 
territorial, a discussão se tornou mais presente a partir dos anos 2000, uma vez que o 
Condraf foi criado no final dos anos 90. Falando brevemente do ponto c), que aborda a 
questão de como se davam as estratégias dos movimentos sociais antes do governo 
Lula, é possível perceber que a abertura de espaço oferecida pelos governos neoliberais 
dos anos 90 foi insuficiente para que os movimentos obtivessem êxito na maioria de 
suas demandas. O grande ponto positivo foi a criação do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). No entanto, ainda havia uma atmosfera, 
de certo modo, conflituosa entre os movimentos e o Estado durante a década de 90. No 
ponto d), que diz respeito a construção da política do Territórios da Cidadania no 
governo Lula, que é um dos pontos centrais desse estudo, podemos destacar algumas 
falas dos nossos entrevistados, como por exemplo, o Entrevistado 3 (E3), onde ele 
comenta o seguinte: [...] Bem, e aí com a eleição do presidente Lula, neh, toda nossa 
relação, é... de movimentos sociais, de organizações que naquele momento foi muito 
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importante na eleição de lula porque houve uma... houve uma convergência quase que 
total especialmente na CONTAG que é um movimento muito plural vai da direita e 
esquerda dentro de um mesmo movimento. Então eles conseguiram fincar* um apoio a 
Lula. Acho que foi é, fundamental todo esse apoio do campo à eleição do presidente 
Lula [...] a CONTAG negociou com o Lula para que tivesse uma pessoa, é... que 
representasse esse pensamento vindo do nordeste, explicou pra ele o que tava 
acontecendo, principalmente a defesa do MDA [...] O E3, nessa fala, nos dá uma 
importante pista de como ocorreram essas negociações dos movimentos com o governo 
na era Lula, e como o ativismo institucional se naturalizou enquanto estratégia de ação. 
Já sobre o programa territórios da cidadania, destacamos o trecho: [...] Quando nós 
pensamos na SDT, pensamos num programa de desenvolvimento territorial com toda 
essa grandeza que a gente concebia para uma política de desenvolvimento territorial, 
ou seja, eu considero que o essencial no enfoque territorial é a construção de 
intersetorialidade e isso já estava presente [...] política de desenvolvimento territorial 
deveria ter ganhado mais centralidade, mas no início ela foi isso [...] Sobre o último 
ponto, que aborda o governo Dilma, a grande mudança foi que a nova gestão era menos 
sensível às questões dos movimentos, afastando um pouco esses atores sociais do 
governo. 
 
Conclusão 

 
Os movimentos sociais sempre buscaram, de uma forma mais generalista, provocar a 
sociedade civil ao apresentar suas pautas – que geralmente, sempre apresentavam uma 
visão problematizadora de uma realidade já estabelecida seguida de uma proposta de 
mudança ou projeto alternativo para aquela realidade – e assim reivindicar do poder 
público que suas demandas fossem atendidas. No Brasil, ao longo das últimas décadas, 
muitas foram as estratégias adotadas por esses movimentos para atingir seus objetivos. 
Desde os anos 70, ainda sob uma forte ditadura militar, os militantes conseguiram 
através de sua entrada via MDB - único partido da oposição na época - praticar o 
chamado ativismo institucional, que mais tarde, resultou em importantes contribuições 
para a Constituição de 1988, como a política do Sistema Único de Saúde. Com a 
redemocratização da política brasileira, governos aliados ao pensamento neoliberal 
surgiram na década de 1990, e embora tivessem permitido que a sociedade participasse 
mais diretamente da gestão - muito disso graças a obrigatoriedade constitucional que a 
nova constituição havia trazido ao instituir espaços de participação popular -, os 
movimentos sociais ainda assim, tiveram poucas conquistas relevantes em relação ao 
alcance e promoção de políticas públicas que estivessem alinhadas com suas pautas e 
seus projetos de desenvolvimento para a sociedade. Foi somente no governo do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve início em 2003, que militantes sociais de 
movimentos camponeses e também de outras organizações, conseguiram novamente 
penetrar na burocracia estatal, e dentro da máquina pública, operarem de forma a inserir 
na agenda pública os assuntos referentes as suas lutas sociais, que posteriormente 
resultaram na formulação de políticas públicas. Entre esses movimentos que agiam no 
meio rural e tinham uma proposta de repensar o desenvolvimento rural numa 
perspectiva de desenvolvimento territorial, a estratégia do ativismo institucional foi 
amplamente utilizada e disseminada entre esses grupos, que uma vez dentro do 
governo, pressionaram para a criação de secretárias e ministérios (SDT e MDA) que 
tinham como objetivo primordial, a produção de uma política pública de desenvolvimento 
territorial e de caráter intersetorial que abrangesse todo o território nacional. Assim 
nasce, em 2008, o programa Territórios da Cidadania, já no segundo governo do 
presidente Lula, tendo sido uma grande conquista dos movimentos através do foco em 
três grandes frentes de ação: As redes de políticas, as comunidades de políticas 
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públicas e o ativismo institucional. Obviamente, tal cenário só foi possível quando os 
movimentos sociais se permitiram enxergar o estado de uma forma que não fosse 
apenas combativa – no sentido de colocá-lo como um inimigo natural -, mas também 
como um possível aliado, a depender da janela de oportunidades que pode ou não surgir 
a cada mudança de governo. 
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TÍTULO: Avaliação das necessidades de mães de neonatos internados em Unidades de 

Terapia Intensiva Neonatal 

Resumo 

 

O momento do puerpério se caracteriza por uma maior vulnerabilidade à crises, tendo 
em vista as variadas alterações despertadas pelo parto e pelo nascimento (Maldonado, 
2017). Sob essa perspectiva, considerando as internações de recém-nascidos nas 
Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) em decorrência de diferentes fatores, 
tais quais malformações, prematuridade, entre outros (Estevam & Silva, 2016), a 
vivência do puerpério para mães de neonatos sob essas condições pode desencadear 
sentimentos de tristeza, ansiedade e sofrimento (Foch, Silva, & Enumo, 2016). Nesse 
sentido, o presente estudo objetivou avaliar as necessidades de mães de neonatos 
hospitalizados em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal. Trata-se de uma revisão 
integrativa da literatura, com estudos buscados nas subsequentes bases de dados: 
Scielo (Scientific Electronic Library Online), National Library of Medicine (Pubmed), Web 
of Science e Scopus. Como descritores, foram utilizados os termos “neonatal intensive 
care unit", "needs" e “mothers”, combinados mediante o booleano “and”. A partir dos 
critérios de seleção, dez estudos foram analisados e divididos em três categorias: 
necessidades de apoio, necessidades de autocuidado, e perdas na UTIN. Os resultados 
obtidos por esta pesquisa contribuem para a construção do conhecimento científico 
acerca das experiências das mães da UTIN, evidenciando a importância da 
humanização do cuidado diante das necessidades particulares dessas mulheres. 

 
 

Palavras-chave: Mães; Unidades de Terapia Intensiva; Puerpério. 

TITLE: Needs assessment of mothers of neonates admitted to Neonatal Intensive Care 

Units 

Abstract 

The moment of the postpartum period is characterized by a greater vulnerability to crises, 
given the varied changes aroused by childbirth and birth (Maldonado, 2017). From this 
perspective, considering the hospitalizations of newborns in the Neonatal Intensive Care 
Units (NICU) due to different factors, such as malformations, prematurity, among others 
(Estevam & Silva, 2016), the experience of puerperium for mothers of newborns under 
these conditions can trigger feelings of sadness, anxiety and suffering (Foch, Silva, & 
Enumo, 2016). In this sense, the present study aimed to assess the needs of mothers of 
neonates hospitalized in Neonatal Intensive Care Units. This is an integrative literature 
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review, with studies searched in subsequent databases: Scielo (Scientific Electronic 
Library Online), National Library of Medicine (Pubmed), Web of Science and Scopus. As 
descriptors, we used the terms “neonatal intensive care unit”, “needs” and “mothers”, 
combined by the boolean “and”. From the selection criteria, ten studies were analyzed 
and divided into three categories: support needs , self-care needs, and losses in the 
NICU The results obtained by this research contribute to the construction of scientific 
knowledge about the experiences of NICU mothers, highlighting the importance of 
humanizing care in the face of the particular needs of these women. 
 
Keywords: Mothers; Intensive Care Units; Puerperium. 

Introdução 

O período de puerpério, conforme Maldonado (2017), se apresenta como momento mais 
crítico em meio ao ciclo gravídico-puerperal, tendo em vista a gama de transformações 
psicológicas e hormonais e as notáveis mudanças acarretadas pelo parto e pelo 
nascimento. Assim, é nesse momento em que a mulher se encontra em maior 
vulnerabilidade emocional, com maior propensão aos transtornos mentais, dado que 
maior parte de suas defesas físicas e psicossociais encontram-se direcionadas aos 
cuidados do recém-nascido (Silva & Botti, 2005). 
 
Nesse sentido, esse momento pode tornar-se especialmente mobilizador quando o 
neonato nasce com problemas oriundos de diferentes causas, como prematuridade, 
malformações ou doenças e necessitam da hospitalização em Unidades de Terapia 
Intensiva Neonatal (UTIN) (Perosa, Canavez, Silveira, Padovani & Peraçoli, 2009). 
Nesse momento, a mulher é confrontada com a sua representação gestacional de um 
bebê saudável e inicia o processo de reconstrução da imagem da criança (Perosa, 
Silveira, & Caravez, 2008). Além disso, a internação do neonato nesses espaços 
acarreta sentimentos de perda e insuficiência nas genitoras, uma vez que os primeiros 
cuidados ao neonato são delegados a terceiros, promovendo uma separação na díade 
mãe-bebê (Estevam & Silva, 2016). Nessa linha, a primeira visita materna à UTIN 
apresenta a capacidade de desencadear sentimentos de ansiedade e tristeza, 
sobretudo devido à relação entre esse espaço e a morte (Ramos, Enumo & Paula, 
2017). 
 
Em virtude da necessidade de acompanhar o recém-nascido na UTIN, as puérperas 
experienciam uma ruptura abrupta no seu cotidiano e em sua rotina de cuidados (Silva, 
Silva e Rocha, 2018). Constantemente, essas mulheres necessitam da permanência 
nos alojamentos dos hospitais, que por vezes não apresentam condições materiais e 
estruturais para atender às suas necessidades, fazendo com que muitas dessas 
mulheres sintam-se prisioneiras daquele espaço e dificultando ainda mais a vivência 
puerperal. Além disso, há também as intensas alterações na dinâmica familiar que 
ocorrem simultaneamente ao distanciamento da puérpera, ocasionando em 
consequência sentimentos de tristeza, uma vez que as mulheres sentem falta dos afetos 
e da presença de seus familiares (Zanfolim, Cerchiari & Ganassin, 2018). Nesse 
raciocínio, há um afastamento da genitora de seus papéis de companheira, mulher, filha, 
trabalhadora e mãe de outros filhos (Dittz, Mota, & Sena, 2008). 
 
Ao longo de sua adaptação ao ambiente da hospitalar UTIN, as mães tem de se habituar 
ao cotidiano estressante, com a contínua movimentação de pessoas e os equipamentos 
ruidosos (Ramos, Enumo, & Paula, 2017). Soma-se a isso, com notável impacto, a 
confrontação materna com o fato de que os principais cuidados dirigidos ao recém-
nascido são atribuídos aos profissionais da saúde, que se tornam referência no tocante 
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à responsabilidade da condução das intervenções a serem tomadas, o que pode gerar 
conflitos nas mães (Santos, Souza, Mutti, Santos & Oliveira, 2017). 
 
Conforme Burcu e Türkan (2017), diante das diversas particularidades da situação 
vivenciada, a genitora apresenta maior vulnerabilidade aos sentimentos de frustração, 
choque, medo, culpa e tristeza; salientando sua maior necessidade de suporte 
emocional. Além disso, tem-se que a associação dos fatores que atravessam esse 
momento, desde as condições estruturais e materiais da UTIN ao estado emocional 
materno e ao afastamento da díade mãe-bebê, interferem essencialmente no processo 
de maternagem (Santos, Souza, Mutti, Santos, & Oliveira, 2017). 
 
Nesse contexto de grandes mudanças vivenciadas pelas puérperas, nota-se a 
necessidade de cuidados direcionados especialmente a elas, que não sejam restritos 
aos neonatos (Estevam & Silva, 2016). Seguindo essa perspectiva, é certo que aos 
profissionais da saúde cabe mais que uma assistência tão somente biológica dessas 
mulheres, sendo necessária a efetivação de um cuidado humanizado e de apoio 
(Santos, Souza, Mutti, Santos 
 
Metodologia 

 

O presente trabalho se trata de uma revisão integrativa, estratégia que possibilita a 
análise de estudos ainda que de metodologias distintas. 

Nesse sentido, a primeira etapa desta revisão se tratou da formulação da pergunta 
norteadora. Essa fase se revela de extrema importância, uma vez que nela se determina 
aos critérios para determinar a inclusão dos estudos, os modelos utilizados para sua 
identificação e a seleção das informações a serem coletadas em cada trabalho 
analisado (Souza, Silva & Carvalho, 2010). Dessa forma, a pergunta norteadora 
elaborada foi: Quais são as necessidades das mães de neonatos internados em 
Unidades de Terapia Intensiva Neonatal? 

A segunda etapa correspondeu à busca dos estudos nas diferentes bases de dados 
online selecionadas, as quais foram: Scientific Electronic Library Online (Scielo), 
National Library of Medicine (Pubmed), Web of Science e Scopus. Foram utilizados os 
seguintes descritores: “neonatal intensive care unit", "needs" e “mothers”, articulados 
mediante o booleano “and”. 

Como critérios de inclusão adotados para essa pesquisa, tem-se: estudos publicados 
em português, espanhol e inglês; disponibilizados integralmente online de forma 
gratuita; e que fossem artigos científicos. Quanto aos critérios de exclusão, foram 
descartados os estudos que não apresentavam relação com o tema investigado a partir 

da análise do título e do resumo; bem como teses e dissertações. 

Posteriormente à busca dos artigos, foi operada a leitura dos títulos e resumos, com 
objetivo de selecionar os estudos que de fato atendiam aos critérios de inclusão e 
exclusão estabelecidos. Nesse sentido, ao longo da avaliação dos artigos, determinou-
se que dois avaliadores investigassem se os trabalhos atendiam aos parâmetros em 
questão. Dessa maneira, foi realizada uma busca pareada. 
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A terceira etapa se refere à coleta de dados, na qual foram extraídos os dados dos 
estudos selecionados. Para o andamento dessa fase, adotou-se o instrumento de coleta 
de dado de Ursi (2005). 

A quarta etapa correspondeu à avaliação crítica dos trabalhos incluídos. Os dados 
coletados foram estruturados em uma tabela do Word, apresentando as seguintes 
informações: título do artigo, título do periódico, base de dados procedente, autores, 
país onde foi publicado, idioma, ano de publicação, metodologia adotada, amostra e 
necessidades retratadas pelas mães. Os artigos foram analisados através da análise 

clássica de conteúdo. 

A quinta etapa se referiu à discussão dos dados coletados, por meio da interpretação e 
síntese dos resultados. Nessa perspectiva, discutiu-se os achados através da análise 
do referencial teórico empregado. Além disso, objetivou-se detectar possíveis lacunas 

do conhecimento. 

Por fim, a sexta etapa envolveu a exposição da revisão integrativa, apresentando 
informações relevantes e detalhadas. 

 

Resultados e Discussões 

 

Após a busca, realizada de forma independente por duas pesquisadoras e considerando 
rigorosamente todos os critérios para inclusão do estudos, ao final obteve-se uma 
amostra de 10 artigos científicos, apresentados na tabela 1, em anexo. 

Os artigos selecionados foram examinados através da análise clássica de conteúdo. 
Como unidades de análise, foram estabelecidas as palavras-chave: necessidades, 
mães, Unidades de Terapia Intensiva Neonatal. Nesse raciocínio, foram determinadas 
categorias de análise que permitiram o agrupamento dos estudos com aspectos gerais 
em comum. As categorias construídas foram: necessidades de apoio, necessidades de 

autocuidado e perdas na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 

Categoria 1- Necessidades de apoio 

Esta categoria se caracteriza pelas variadas necessidades de apoio, concebido como a 
empatia ou sensibilidade frente às demandas sinalizadas pelas mães. É constituída 
pelos estudos de Souza, Pinheiro, Araújo e Costa (2013), Williams et al. (2018), 
Schmidt, Sassá, Veronez, Higarashi e Marcon (2012), e Zamanzadeh, Namnabati, 
Valizadeh e Badiee (2013) e Fleury, Parpinelli e Makuch (2014). 

Dentre as discussões presentes nos estudos dentro dessa categoria, encontra-se a 
noção da importância da existência de uma rede de apoio, evidenciando o papel 
fundamental do cônjuge disposição dessa ajuda, conforme Schmidt et al. (2012). Além 
disso, conforme Souza et al. (2013), é necessário também por parte da equipe 
profissional maior atenção ao cuidado da genitora, não restringindo o seu foco de 
atenção às demandas do neonato, mas auxiliando a mãe no tocante à adaptação àquele 
novo contexto e sensibilizando-se frente às suas próprias necessidades através do 
diálogo e da empatia. Ademais, cabe também à equipe fornecer auxílio para que a mãe 
possa se instruir sobre como cuidar do neonato, segundo Zamanzadeh et al. (2013). 
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Categoria 2- Necessidades de autocuidado 

Esta categoria disserta acerca das necessidades de autocuidado de saúde 
manifestadas pelas mães durante o período de internação do neonato na UTIN. É 
composta pelos estudos de Serra e Scochi(2004), Dittz, Mota e Sena (2008), Verbiest, 

McClain, Stuebe e Menard (2016), Alves, Severo, Amorim, Grande e Grande (2016). 

Conforme Verbiest et al. (2016), as mães com bebês hospitalizados em UTIN, assim 
como as mães de bebês saudáveis, necessitam de um cuidado especial com a própria 
saúde ao longo do período pós-parto. Esses cuidados vão desde monitoramento de 
pressão, tratamento de enxaquecas, resfriados e tosses até mesmo demandas de 
saúde mental, cuidados obstétricos, assistência ao aleitamento materno, tratamento de 
infecções, entre outros. Há conformidade com o estudo de Barbosa et al. (2018), são 
também apontadas as necessidades referentes a repouso, alimentação, higiene e 
cuidado com as suturas, essenciais para garantir à mulher a atenção com seu próprio 
corpo, evitando complicações puerperais. 

Categoria 3- Óbitos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

Esta categoria é constituída por apenas um estudo: o de Richards, Graham, Embleton, 
Campbell e Rankin (2015). Nele aborda-se as necessidades das mães cujo um de seus 
filhos gêmeos faleceram, indicando a relevância de um olhar singularizado para essas 
puérperas. 

Nesse sentido, Richards et al. (2015) aponta que as mães que experimentam a perda 
de um filho decorrente de uma gestação gemelar apresentam demandas diferentes das 
genitoras que perdem um filho único. Essas necessidades singulares podem ser 
atendidas conforme à equipe de profissionais da saúde reconhece as peculiaridades do 
luto materno nessa situação, demonstrando maior sensibilidade e respondendo às suas 

necessidades individuais. 

 
Conclusão 

 

Diante das buscas realizadas ao longo da pesquisa, observa-se que a maioria dos 
trabalhos que abordam a temática da neonatalidade em contextos de Unidades de 
Terapia Intensiva Neonatal apresentam seu foco voltado às demandas do neonato; ou 
seja, há um frequente esquecimento e diminuição das necessidades maternas frente o 
adoecimento do filho. Nesse sentido, é de notável importância a percepção das 
singularidades da vivência do período puerperal para mulheres que acompanham seus 
filhos hospitalizados em UTINs, que variam segundo o contexto de vida dessas mães. 
Conforme os resultados encontrados neste estudo, é relevante que a equipe profissional 
de saúde desenvolva um olhar diferenciado para essa realidade, capacitando-se então 
para proporcionar um cuidado humanizado e integral dessa mãe. 

Ainda nesse raciocínio, frente à recorrente minimização das necessidades das 
genitoras, é fundamental que mais estudos discorram sobre essa questão, de forma a 
potencializar a compreensão das vivências dessas mulheres e fornecer meios para 
aprimorar a assistência prestada. 
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TÍTULO: Capacidade institucional e participação social no contexto da governança 

metropolitana 

Resumo 

 

O presente trabalho tem o propósito de analisar o perfil da sociedade civil e do terceiro 
setor de Macaíba a partir dos dados contidos no Mapa das Organizações da Sociedade 
Civil, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Para tal fim, é 
necessário estruturar o total de organizações existentes no município de Macaíba e 
classificar suas tipologias em consonância com sua (s) área (s) de atuação.Adotou-se 
as classificações construídas pelo IPEA, pelo estudo Fundações Privadas Sem Fins 
Lucrativos (FASFIL) e a do estudo feito por Lígia Lüchmann para Florianópolis, a fim de 

construir o desenho das atividades associativas existentes em Macaíba. 

 
 
Palavras-chave: Sociedade civil. Terceiro setor. Macaíba. 

TITLE: CIVIL SOCIETY AND ASSOCIATIVISM: an analysis of the associativism profile 

on Macaíba city 

Abstract 

 

The offensive of Neoliberalism in the 20th century was characterized by the regulation 
of the social economic activities by the own market reducing statal activity on social 
expenses and on its economy intervention. In this context the civil society has ascended 
in such a way that today there are 820.455 organizations registered in Brazil (IPEA, 
2019) composing the phenomenon called the Third Sector on the promotion of services 
with public goal in areas which the State exempt itself from the management 
responsibility. Facing this scenario it is elementary structurize the total of organizations 
existing in the Macaíba and classify its topologies in consonance with its operation (s) 
area (s). It was adopted the classifications used by IPEA from the Private Foundations 
without Lucrative Ends study and the classification from the associative study of 
Florianópolis by Lígia Lüchmann aiming to build the draw of associative activities existing 
in Macaíba. 

 
 
Keywords: Civil Society; Third Sector; Macaíba. 
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No Brasil, a popularização do terceiro setor aconteceu na ditadura militar nos anos 1970 
e 1980 que, segundo Avritzer (2000), ocorreu em função do crescimento das ONGs e 
Associações de caráter reivindicatório comunitário. A repressão do período conviveu 
com a modernização e o nascimento de uma nova sociedade mais organizada 
(Tachizawa, 2007), distante das ajudas financeiras da administração ilegítima que 
ocupou o país na época. 

Na retomada da democracia, a promulgação da Constituinte em 1988 permitiu a criação 
de espaços públicos para a participação e debate entre o terceiro setor e o Estado. A 
relação entre esses dois atores no que tange o processo de decisão-execução das 
políticas, em consonância com Dagnino (2002), é caracterizada pela disputa de poder 
na qual a sociedade civil, esfera na qual o Terceiro Setor está inserido, encontra 
obstáculos para efetivar a sua participação devido à pouca abertura do Estado no 
processo decisório, e à exigência de qualificação técnica e política para a sociedade 
civil, bem como da adaptação do Estado ao funcionamento desses novos espaços. 

No âmbito público institucionalizado, o Estado reconheceu a importância da atuação 
dessas entidades na agenda política e execução das políticas públicas e, fundamentado 
nesse aspecto, foi promulgada a Lei nº 13.019/14, o Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil (MROSC). O seu conteúdo prevê mecanismos e 
normas que aprimorem a relação de parceria das OSCs e Estado no âmbito jurídico e 
institucional, no qual a sociedade civil se compromete no estímulo para um ambiente 
favorável à expansão das suas capacidades, referente à participação social, boa gestão 
e transparência no uso dos recursos públicos (ENAP, 2019). 

Com isso em mente, o presente trabalho tem o objetivo de estudar o município de 
Macaíba, com foco na estrutura e análise das organizações da sociedade civil e terceiro 
setor. Para tanto, é necessário estruturar o número de OSCs existentes no recorte 
territorial por meio dos dados existentes no Mapa das Organizações da Sociedade Civil, 
de autoria do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Subsequente a isso, 
classificar as entidades presentes com foco na (s) área (s) de atuação será importante 
para definir em quais direções a sociedade civil macaibense atua referente à busca dos 
interesses comuns, assim como descobrir qual dessas área é a mais frequente entre as 
associações existentes. 

A classificação das organizações do município irá partir do modelo empregado pela 
autora Lígia Luchmann no seu estudo sobre o associativismo existente na cidade de 
Florianópolis de 2016. O estudo Fundações Privadas e Associações Sem Fins 
Lucrativos (FASFIL) feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
fornece a classificação por área de atuação a qual o IPEA utiliza no seu referencial para 
caracterizar as entidades da sociedade civil brasileira e que será empregado para o 
universo de Macaíba. Outros pontos discutidos no trabalho serão os pessoal 
empregado, recursos transferidos, suas fontes e os projetos sociais desenvolvidos pelo 
terceiro setor, disponíveis nos dados do IPEA (2019), no intuito de construir o perfil 

associativista e analisá-lo para abordar suas particularidades. 

Faz-se pertinente discutir quais as reais intenções por trás dos compromissos feitos pelo 
Estado ao flexibilizar a participação na interlocução das políticas públicas pelo amparo 
legal do MROSC, isto é, reconhecer, de fato, o impacto que o terceiro setor e a 
sociedade civil fazem em domínios sociais nos quais a soberania regulatória e financista 
pertence ao Estado. É inusitado que um ente politizado como o Estado descentraliza o 
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controle de funções da sua gestão para organizações que sobrevivem de contribuições, 
participação, pessoas e, principalmente, que não têm fins lucrativos. 

 
Metodologia 

 

Para desenvolver o trabalho e atingir os objetivos propostos, foi empregado o método 
de pesquisa descritivo, a fim de produzir e analisar o perfil da sociedade civil e, 
consequentemente, do terceiro setor e associativismo na cidade de Macaíba. A 
pesquisa descritiva, conforme Gil (1999), atua na descrição de aspectos de uma 
determinada população ou fenômeno ou no estabelecimento de variáveis encontradas 
no estudo. 

Com isso em mente, a pesquisa fez uma análise do conteúdo presente no Mapa das 
Organizações da Sociedade Civil do IPEA a partir das especificidades do município 
frente a variáveis disponíveis, tais quais a quantidade de entidades, os repasses 
financeiros, pessoas empregadas, a natureza jurídica, as áreas de atuação social e os 
projetos em desenvolvimento. Ademais à fonte IPEA, foram empregados outros dois 
referenciais para compor o processo classificatório das organizações da sociedade civil 
macaibense, seja o estudo Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos 
(FASFIL) e o livro de Lígia Lüchmann, Associativismo e Democracia: um estudo em 
Florianópolis, no qual a autora descreve as entidades do recorte territorial e as classifica 
em consonância com os grupo temáticos de desenvolvimento das atividades prestadas. 

As entidades do terceiro setor macaibense foram agrupadas em nove classificações 
pelo IPEA, relativas à área de atuação pertencente. A classificação utilizada está 
presente na obra Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos (FASFIL), 
elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por sua vez, o 
FASFIL toma base a Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving 
Households (COPNI), traduzida Classificação dos Objetivos das Instituições sem Fins 
Lucrativos a Serviço das Famílias. A COPNI pertence à Divisão de Estatísticas da 
Organização das Nações Unidas (ONU), e tem a característica ímpar da possibilitar a 
adaptação própria às especificidades das fundações e associações sem fins lucrativos 
de outros países. Este arranjo permite comparar as entidades da sociedade civil 
nacional com a internacional, sob a condição de manter e registrar as comunicações 
feitas entre si, e adequar a classificação às necessidades do estudo, tornando-a uma 
COPNI Ampliada (FASFIL, 2016). 

O segundo referencial teórico utilizado é a obra Associativismo e Democracia: Um 
estudo em Florianópolis (2016), escrito por Lídia Helena Hahn Lüchmann. A autora 
aborda no seu estudo o padrão associativo da cidade de Florianópolis e as causas 
concernentes ao seu desenvolvimento, a partir do contexto nacional em suas esferas 
sociais, políticas, econômicas e culturais no século XX. A ENAP, o DATAFOLHA, os 
autores Leonardo Avritzer, Evelina Dagnino e Robert Putnam, dentre outros, são citados 
ao longo da discussão em função das suas produções sobre a temática abordada. 

 

Resultados e Discussões 
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Criado em 27 de outubro de 1877, o município de Macaíba obteve a denominação de 
vila, de distrito e, finalmente, a condição de cidade e sede municipalapós sua separação 
do município de São Gonçalo no mesmo ano (IBGE Cidades, 2016). Desde de 1997, à 
vista da promulgação da Lei Complementar Estadual nº152, Macaíba faz parte da 
Região Metropolitana de Natal (RMN), que hoje é representada por um total de 15 
cidades potiguares (SEMURB, 2014). 

Macaíba é o quinto maior município do estado do Rio Grande do Norte com população 
estimada pelo IBGE (População Estimada, 2018) em 79.743 pessoas, onde 10.811 
cidadãos estão ocupados em postos formais de trabalho, de rendimento médio salarial 
equivalente a 1,8 salários mínimos (IBGE Cadastro Central de Empresas, 2016). Em 
termos territoriais, o IBGE (Cidades, 2016) calculou uma densidade demográfica 
equivalente a 136,00 hab/km², ocupando a 11º posição dentro do Rio Grande do Norte. 

Em concordância com o Mapa das Organizações da Sociedade Civil (2019), elaborado 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Macaíba possui 206 
organizações da sociedade civil compondo seu terceiro setor até o ano de 2016, 
representando a quantidade acumulada para o ano de 2019. Este número representa a 
terceira posição entre as OSCs por municípios da Região Metropolitana de Natal, 
conforme expõe a tabela abaixo. 

O vínculo trabalhista nas organizações da sociedade civil de Macaíba é caracterizado 
por 88 funcionários formalizados com carteira de trabalho e direitos laborais. No que diz 
respeito aos trabalhadores com deficiência e aos que realizam tarefas voluntárias, o 
IPEA (2019) registrou que não há pessoas no quadro de funcionários dentro dessas 
duas categorias. 

O repasse de recursos para as instituições do terceiro setor, como aponta Tachizawa 
(2007), tornou-se uma prática regular após a popularização das ONGs pelo mundo, 
munidas com recursos de origem privada internacional, além da utilização de meios 
próprios e de fontes estatais, por convênios. Nos anos três anos reportados pelo IPEA 
(2019), as entidades da sociedade civil de Macaíba receberam repasses financeiros 

exclusivamente de origem pública, conforme a tabela nº2 abaixo. 

Os valores da tabela acima colocam Macaíba na colocação nº 375 em repasse de 
recursos monetários para as organizações da sociedade civil no Brasil (IPEA, 2019), 
com uma média de R$ 378.373,73 reais ao ano. Esse valor se encontra quase cem mil 
reais abaixo dos R$ 473.982,58 reais, que caracterizam a média brasileira de repasses. 
Dentre as fontes dos recursos, os repasses públicos foi o tipo mais constatado por 
45,04% das organizações (IPEA, 2019), haja vista o ano de 2011 no qual o valor das 
transferências financeiras quase triplicou em relação ao ano anterior. 

Uma outra fonte de repasses para as OSCs de Macaíba foram as transferências federais 
oriundas do orçamento da União. Apesar da existência de queda no número de 
repasses de 2010 até 2017 às OSCs brasileiras (IPEA, 2019), os valores repassados 
para Macaíba seguiram trajetória positiva, semelhante a dos recursos públicos citados 
na tabela anterior. Conforme esclarece a tabela número 3, houve um aumento acima do 
dobro no valor total do ano 2011 em relação a 2010, destacando um maior empenho do 
Estado para amenizar as discrepâncias socioeconômicas (Tesouro Transparente, 2019) 
por meio do terceiro setor, visto que trata-se de recursos planejados para a prestação 
de serviços assinada em contrato (Portal de Licitação, 2019). 
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Entre os anos 2010 a 2018, momento no qual o país viveu sob dois mandatos 
presidenciais, distintos em questões sociais e econômicas, o valor de repasses do 
Governo Federal para a sociedade civil e o terceiro setor de Macaíba superou a marca 
dos três milhões de reais, como mostra a tabela nº 4 acima. Caracteriza-se por ser um 
valor relevante para um município que contém somente um projeto social captador de 
recursos públicos e que possui um conjunto de trabalhadores registrados insuficientes 
para cobrir e auxiliar no universo das 206 OSCs. 

A título de exemplo, a cidade de Parnamirim, segunda colocada em número de OSCs 
da RMN com 393, não possui projeto social em atividade registrado no Mapa das 
Organizações da Sociedade Civil pelo IPEA (2019). E o valor das transferências federais 
está bem aquém do montante recebido por Macaíba no mesmo período, exatos R$ 
489.445,23 reais (IPEA, 2019). 

O estudo classificatório feito por Lígia Lüchmann (2016) em Florianópolis partiu da 
classificação criada por Scherer-Warren (2004), que filtrou 21 temas ou áreas de 
atuação e derivou seis grupos associativos. Ademais, a metodologia procurou adotar a 
influência das características específicas do recorte espacial, tais quais a o grau de 
formalização ou organização das entidades na sua respectiva área de interesse e as 
atividades desempenhadas, e os critérios estabelecidos por Avritzer (2004) referentes 
ao associativismo popular majoritariamente comunitário e a força das instituições 
religiosas no quadro geral. 

Há a predominância de Associações Comunitárias, voltadas para o amparo de garantias 
sociais. Dentro dessa classificação, os recortes temáticos permite definir como defesa 
comunitária e/ou assistencialistas os grupos de ajuda mútua, filantropia, grupos de 
saúde e saúde comunitária, associações escolares e educativas, grupos religiosos e 
associações comunitárias. São 33 entidades religiosas de origem Evangélica (17) 
Católica (12) e Espírita (4) sob os nomes fantasia de uniões, grupos, centros, 
congregação, igrejas, núcleos, ministérios, assembleias, arquidiocese e comunidades. 
As demais entidades se destacam por serem a maioria de moradores (9), comunitária 
(10), fundação (3), centro social (9), comunidade terapêutica (2), clube de mães (5), 
casa de apoio (5), saúde (1), abrigo (1), desenvolvimento comunitário (2), instituto (1), 
pais (3), maçonaria (1) e deficientes (1). 

As Associações Culturais, Esportivas e de Lazer são distribuídas, principalmente, em 
reuniões de cidadãos pelo interesse comum em práticas desportivas plurais (4), futebol 
(12), futsal (1), ciclismo (1), clubes de xadrez (3), circuito de hipismo (1), grupos de 
escoteiros (4), associações de artistas musicais, teatrais e artesanais (1), além de 
escola de samba (2) e de artes marciais (1). O futebol, prática mais comum no país, 
como era de se esperar, contempla o maior número de organizações da classificação, 
representando times de futebol locais e torcedores de times maiores. O destaque fica a 
cargo da existência de duas escolas de samba apesar do Rio Grande do Norte não ter 
uma tradição sambista notável. 

Nas Associações Econômicas e Profissionais contempla categorias laborais de lojistas 
(2), árbitros de futebol e futsal (1), mototaxistas (3), bombeiros civis (1), pescadores (4), 
artesãos (1), mutuários (1), policiais militares (1), trabalhadores de comunidades 
quilombolas (2), transporte de passageiros (1), transportes alternativos (1), carros-de-
mão (1) mini-agricultores (1), trabalhadores rurais (1) e produtores rurais (1). A parte 
econômica dessa tipologia é justificada pela presença de uma única associação 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 748 

 

destinada aos interesses das empresas do polo industrial (1) de Macaíba, o maior do 
estado do Rio Grande do Norte. 

A quarta classificação mais popular no gráfico está representada por pela letra “X” pelo 
fato da tipologia de Luchmann não conter uma nomenclatura para as entidades 
associativas do meio rural relacionadas diretamente aos assentamentos. Contam com 
produtores rurais (1), assentamentos gerais (2), projetos de assentamentos de reforma 
agrária (2), projeto de assentamento de reforma agrária de comunidade quilombola (1), 
associação comunitária rural (1), agricultores familiares (1), assentamento rural zumbi 
dos palmares (1) e de iniciativas voltadas para o desenvolvimento agrário sustentável 
(1). 

As associações tidas como “Outras” possuem recortes temáticos para associações de 
adesão a causas específicas e as associações sem especificação. A existência de 
entidades destinadas ao amparo de animais (2) demonstra que o cidadão associado 
passa a ser a ponte de ajuda para os animais, alicerçando o ideal do bem comum, seja 
para os seus semelhantes ou não. Outro fator relacionado a essa tipologia é a presença 
de organizações sem causas específicas relatadas ou encontradas em canais de 
comunicações, distribuídas em institutos (1), fundações (3) que carregam nomes de 
pessoas e associações (2), comprovam a ausência de detalhes sobre suas atividades. 

Na penúltima categoria é identificada sete associações relacionadas ao ambiente 
acadêmico e à pesquisa. Embora Macaíba tenha um polo da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) pela Escola Agrícola de Jundiaí, nenhuma possui relação 
direta com a instituição de ensino superior. São associações relacionadas ao ensino e 
pesquisa (3), apoio à pesquisa (2), centro de estudos e pesquisas e ao estudo na área 
de letras (1). 

Os Novos Movimentos Sociais, como mostra Luchmann (2016), compreende as 
associações ambientalistas e ecológicas, associações às causas femininas, grupos de 
direitos humanos e cidadania, grupos étnicos e minorias culturais, associações 
baseadas em filosofias pessoais e associações de comunicação. Em Macaíba, essa 
classificação é representada por associação de quilombos (1), coletivo de mulheres 
habitantes de quilombos (1) e mulheres trabalhadoras no eixo rural (2). A força 
reivindicatória desses movimentos adquire bagagem mais sólida perante a sociedade 
civil, pois aglutina mais de um eixo de luta social em um único público-alvo, isto é, une 
as mulheres macaibenses na luta por padrões igualitários de tratamento no corpo social, 
ao mesmo tempo que trata dos interesses quilombolas e empregatícios. 

Posterior ao modelo de Luchmann, foi aplicada um segundo modelo classificatório para 
agrupar as mais de duzentas entidades terceiro setor macaibense, existente no Mapa 
das Organizações da Sociedade Civil, feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (2019), que apresenta quatro categorias específicas relativas à natureza 
jurídica, isto é, a categoria que identifica a entidade dentro do conjunto da sociedade 
civil (Bezerra, 2018). 

Como é visto acima no gráfico número 1, a natureza jurídica Associações Privadas é 
presente em 86% das entidades de Macaíba, sendo 177 em relação ao total de 206. É 
uma característica herdada da tendência associativista no Brasil a partir do 
enfraquecimento da ditadura militar e do surgimento de novas “vias” para a participação 
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da população nas decisões públicas, auxiliada pelo momento de retomada da 
democracia, segundo Luchmann (2016). 

As 20 entidades ou os 10% presentes em Macaíba refletem a ascensão do ativismo 
religioso pela atuação em atividades comunitárias e trabalhos voluntários direcionadas 
a grupos menos favorecidos (Avritzer 2004, apud Lüchmann, 2016). Há uma diferença 
dessa vertente quando é analisada a tipologia de Luchmann, pois, na aplicação do seu 
modelo, há um número excedente de 13 entidades religiosas em Macaíba em relação 
ao dado do IPEA (2019). 

Existem 2% de Fundações Privadas no município, iniciadas a partir de algum patrimônio 
deixado por herança ou escritura pública para o desempenho da sua finalidade social, 
definida, previamente, por escrito, pelo instituidor. Das 6 existentes em Macaíba, 1 tem 
função assistencialista, enquanto o restante não possuem descrição de suas práticas. 

Macaíba possui uma proporção de organizações sociais representadas por 2% no 
conjunto de entidades da sociedade civil, sendo 3 OSs na área de saúde e 1 relacionada 
à pesquisa e ensino. As OSs da saúde são divididas em 2 comunidades terapêuticas e 
1 casa de apoio para dependentes químicos, enquanto a entidade de pesquisa e ensino 

não possui especificação de subárea de atuação. 

O Mapa das Organizações da Sociedade Civil do IPEA utiliza nove classificações para 
classificar a área de atuação, nas quais oito são encontradas na edição mais recente da 
pesquisa Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos (FASFIL), feita em 
2016 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016). O universo da FASFIL 
está inserido na classificação COPNI Ampliada de dez grupos, com subgrupos 
referentes ao eixo no qual as entidades da sociedade civil estão inseridas. 

O IPEA mostra que 32% de OSCs em Macaíba são ligadas ao Desenvolvimentos e 
Defesas de Direitos, representando a maior proporção dentro do município. O subgrupo 
desta classificação seleciona associações de moradores, centros e associações 
comunitárias, entidades atuantes em desenvolvimento rural, no emprego e treinamento, 
na defesa de direitos de grupos e minorias e em outras formas de desenvolvimento e 

defesas de direitos, dispostas em um total de 66 associações. 

A Religião está presente no cotidiano de 16% das OSCs, embasando, novamente, a 
forte presença do movimento social de viés religioso dentro da sociedade civil. Ao 
examinar o quadro geral e retirar as entidades de defesa de direitos, é observado a 
predominância das 33 organizações religiosas perante o campo da saúde, educação, 
assistência social e profissional. 

A classificação Cultura e Recreação está inserida com 16% do universo das OSCs 
presentes na cidade. Enquanto as instituições religiosas não apresentam subgrupos 
específicos, as 33 entidades culturais e recreativas estão organizadas nos dois 
subgrupos, cultura e arte e esporte e recreação. Esse resultado é possível graças à 
metodologia COPNI Ampliada presente no estudo FASFIL, que foi utilizada pelo IPEA 
para distinguir a área na qual cada organização está atuando. 

As 15% de Outras atividades associativas são aquelas as quais a área de atuação não 
se enquadra em nenhuma das classificações utilizadas pelo IPEA. A quantidade de 15% 
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é um valor significativo para um município do porte de Macaíba, representando 31 das 
206 organizações presentes. 

Assistência Social aparece em quinto no gráfico com 10% do interesse da sociedade 
civil macaibense, direcionados para a consecução de serviços socioassistenciais, tais 
quais o cadastro de famílias para obterem acesso nos programas de políticas 
redistributivas, ações de proteção social básica para famílias em vulnerabilidade e/ou 
risco social e assistência a indivíduos e famílias que tiveram direitos violados (MDS, 
2019). A FASFIL (2016) não apresenta subgrupos para essa área assim como para 
Religião, portanto, não é disponível qual o serviço específico é direcionado os esforços 
dessas 20 entidades. 

De acordo com os dados do IPEA (2019), há 6% ou 12 organizações que desempenham 
funções em esferas definidas como Outras, visto que não especificaram em seu perfil 
de OSC sua área de atuação, além da FASFIL não ter apresentado nomenclatura para 
essa tipologia. O segmento das Associações Patronais, Profissionais e de Produtores 
Rurais em seus 3% aglutina categorias de diferentes níveis aquisitivos e capacitivos 
como um todo assim como Luchmann faz, pertencentes ao âmbito laborativo. 

Na penúltima posição aparece as 4 entidades sem fins lucrativos atuantes na Educação 
e Pesquisa. Os seus 2% de participação englobam os subgrupos da educação infantil, 
ensino fundamental, ensino médio e educação superior, transitando nos estudos e 
pesquisa, educação profissional e por outras formas de educação/ensino, de acordo 
com a COPNI Ampliada (Fasfil, 2016). Luchmann (2016) divide as associações 
acadêmicas e de pesquisa em uma categoria única e as associações ligadas à 
educação são inseridas nas associações comunitárias e assistenciais. Por fim, a área 
da Saúde aparece por último com 0%, representado a única entidade sem fins lucrativos 
da área presente em Macaíba na visão da FASFIL (2016). Todavia, existem três 
entidades designadas para cuidados da saúde no município, inseridas entre as 
associações comunitárias e assistenciais, segundo Luchmann (2016). 

O universo da sociedade civil em Macaíba é composto por um número relevante de 
entidades sem fins lucrativos para finalidade de interesse coletivo. Quando relacionado 
aos municípios que possuem menos de cem organizações, Macaíba adquire um cenário 
interposto entre os municípios da Região Metropolitana de Natal pelas suas 206 
organizações. Ao compará-la com Natal, por exemplo, é indiscutível que se trata-se de 

uma quantidade baixa, sendo uma realidade mais distintiva e convidativa para analisar. 

A intenção dos movimentos sociais tal quais as organizações assistenciais religiosas, 
culturais, profissionais, econômicas e acadêmicas da sociedade civil e terceiro setor é 
transformar a vida pública baseada na igualdade política entre seus integrantes como 
define Putnam (1996), apoiada em uma comunidade cívica que usufrua dos mesmos 
direitos de forma idêntica, resultante dos vínculos horizontais nas classes social, política 
ou econômica, aliado da cooperação e participação humana nas discussões entre si e 
dentro do espaços públicos de encontro entre Estado e sociedade civil por meio do 

motor da cidadania. 

 
Conclusão 
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Ao aplicar as classificações definidas, foi observado a alta presença do associativismo 
comunitário assistencialista em todas os modelos empregados. E quando repartido na 
subárea, consta a predominância da religiosidade, seguida de iniciativas voltadas à 
cultura e lazer. A seguir, há as associações de reuniões profissionais para capacitação 
e de sindicância, institutos para incentivo à pesquisa, associações de atores ligados à 
moradia e ao emprego no eixo rural e aos movimentos sociais diversificados em mais 
de uma frente. 

As três classificações aplicadas divergiram na quantidade de categorias, pois autores 
institucionais como o IPEA e a FASFIL, por exemplo, trabalham com populações a nível 
nacional em nove categorias para incluir todas as diferenças existentes em um grupo 
só, enquanto Luchmann lida com seis tipos específicos para um recorte territorial a nível 
municipal. 

Na classificação de Luchmann, Macaíba é caracterizado por um associativismo 
predominante de causas sociais e religioso, seguindo a trajetória observada por 
Leonardo Avritzer (2004) da expansão do comunitarismo e a alta taxa do ativismo 
religioso na sociedade civil. Há também outras duas categorias que se destacaram, não 
pelo seu número, mas por seu conteúdo que foram as associações culturais, esportivas 
e de lazer e os novos movimentos sociais. A primeira apresenta modalidades de práticas 
distantes do usual, tais como clubes de xadrez, hipismo e escolas de samba. A segunda 
é caracterizada por ter somente movimentos de caráter feminino, relacionado às 

comunidades quilombolas e direitos trabalhistas dentro do meio rural. 

O modelo de Luchmann não dispõe de uma classificação para as associações que estão 
relacionadas com assentamentos rurais e Macaíba é uma cidade com uma relevante 
parcela de zona rural, na qual as entidades de trabalhadores, desenvolvimento rural e 
comunitária dos seus assentamentos não puderam ser classificadas pelo modelo que 
foi utilizado para Florianópolis. 

A análise do IPEA pela natureza jurídica acaba por estreitar o leque de tipologias para 
classificar a sociedade civil macaibense. Entretanto, após aplicar o modelo da FASFIL, 
a análise adquire maior identidade, aproximando-se do modelo de Luchmann apesar de 
possuir mais categorias, sendo estas Assistências Social e Saúde, as quais Luchmann 
inclui na sua categoria Comunitárias e Assistenciais. A Religião é outra categoria na 
qual a FASFIL apresenta separadamente, algo que Luchmann não faz apesar de as 
organizações religiosas aparecem em quantidade relevante para estudo individual em 
Macaíba e em qualquer outro município da RMN. 
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Figura 1 - Localização do Município de Macaíba no estado Rio Grande do Norte 
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Tabela 1 - Número de Organizações da Sociedade Civil por Município da Região 
Metropolitana de Natal 
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Tabela 2 - Valores dos Recursos Públicos Transferidos para as Organizações da 
Sociedade Civil de Macaíba nos anos 2010, 2011 e 2012. 

 

 

Tabela 3 - Valores das Transferências Federais para as OSCs de Macaíba em 2010, 

2011 e 2012 
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Tabela 4 - Valor Total das Transferências Federais para as OSCs de Macaíba entre os 
anos de 2010 e 2018 e o Número de Projetos Existentes 

 

 

Gráfico 3 - Organizações da Sociedade Civil de Macaíba ordenadas pelo estudo de 
Lüchmann 
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Gráfico 1 - Natureza Jurídica das OSCs de Macaíba 
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TÍTULO: A cidade de Natal e suas representações: os investimentos modernizantes no 

discurso dos cronistas locais (1908-1929) 

Resumo 

 

Este trabalho objetiva analisar as representações sobre as transformações urbanas na 
cidade de Natal construídas por intelectuais ligados ao grupo dirigente do estado entre 
1908 e 1929. Nesse período, políticos do Partido Republicano do Rio Grande do Norte 
implementaram uma série de investimentos materiais que, na visão desses grupos, 
produziriam uma nova cidade caracterizada por elementos embelezadores, tais como o 
bonde elétrico, a iluminação, o calçamento das ruas e o embelezamento dos jardins. 
Sob esse impulso da renovação, Manoel Dantas e Adherbal França, intelectuais 
associados à burocracia do Estado, escreveram crônicas reveladoras do modo como 
esses homens letrados conceberam as modificações na paisagem urbana e almejavam 
direcionar o público leitor para a incorporação de novos hábitos, compatíveis com o 
progresso material enfatizado nos periódicos locais e nas mensagens dos governadores 
dirigidas ao Congresso Estadual. Comparando crônicas publicadas em anos distintos e 
situando-as no momento político em que foram escritas, percebemos mudanças 
sensíveis na apreensão do tempo e do espaço da cidade ao longo do período analisado. 
Nos anos iniciais do século XX, analisamos que a maneira como os cronistas locais 
representaram as transformações na cidade incorporavam um expressivo entusiasmo 
pela aceleração do ritmo da dinâmica urbana. Esse discurso apresentou continuidades 
até a década de 1920. 

 
 
Palavras-chave: representação. imprensa. Natal. 

TITLE: The city of Natal and its representations: modernizing investments on the 

discourse of the local writers (1908-1929) 

Abstract 

 

This paper aims to analyze the representations about urban transformations in the city 
of Natal built by intellectuals linked to the state's ruling group between 1908 and 1929. 
During this period, politicians from the Rio Grande do Norte Republican Party 
implemented a series of material investments that, in the view of these groups, would 
produce a new city characterized by beautifying elements such as the electric tram, 
lighting, street pavement and gardens. Under this impulse of renewal, Manoel Dantas 
and Adherbal França, intellectuals associated with the state’s ruling group, wrote 
chronicles that reveal the way these literate men conceived urban landscape and aimed 
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to direct the reading public towards the adoption of new social habits consistent with the 
material progress emphasized in local journals and the governor’s messages addressed 
to the State Congress. Comparing these chronicles, published in different years, and 
placing them at the political moment in which they were written, we noticed significant 
changes in the apprehension of the city's time and space over the period analyzed. In 
the early years of the twentieth century, we analyzed that the way local chroniclers 
represented the transformations in the city embodied a significant enthusiasm for the 
acceleration of the pace of urban dynamics. This discourse presented continuities until 

the late 1920s. 

 
 
Keywords: representation. press. Natal. 

Introdução 

Este trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa “A cidade, do renascimento à morte: 
espaço, tempo e modernidade na cidade de Natal (1900-1940)”, do Grupo de Pesquisa 
Espaços na Modernidade, cujo objetivo principal é reconstituir as linhas gerais do 
processo de formação dos territórios da cidade de Natal, no referido período, sob o 
ponto de vista das representações elaboradas pelos intelectuais e grupos dominantes, 
demonstrando o modo como a dinâmica social se exprimiu no espaço. 

No início do século XX, políticos do Partido Republicano do Rio Grande do Norte e os 
homens letrados orientaram-se pela crença na realização do progresso na cidade de 
Natal. O grupo dirigente da capital, por meio de ações sistematizadas do Estado, atuou 
na concretização de investimentos materiais, tais como o bonde elétrico, a iluminação, 
o calçamento das ruas e o embelezamento dos jardins. Essas intervenções na paisagem 
urbana se configuraram como uma necessidade desses grupos de elevar Natal ao 
padrão do conjunto de transformações implementadas em outras capitais do país e, em 
grande medida, superar a condição de isolamento da cidade em relação aos demais 
municípios. As realizações materiais, privilegiadas inicialmente pela administração do 
governador Alberto Maranhão, incorporavam uma visão idílica da cidade, concebida 
pelos grupos dominantes como um “lugar exemplar a partir do qual o país exibe a 
posição que ocupa na ordem civilizatória mundial” (FERREIRA et al., 2008, p. 123). 

Os intelectuais ligados ao grupo dirigente também tomaram parte nessas 
transformações. Eles escreviam crônicas que relatavam suas impressões sobre os 
impactos das obras na vida urbana, como também escreviam sobre costumes e 
sociabilidades, buscando direcionar o público leitor no sentido da adoção de novos 
hábitos, compatíveis com essa nova cidade. Por meio das crônicas, publicadas na 
grande imprensa e nos periódicos de vida efêmera, os homens de letras assumiram 
posições de escritores-jornalistas, observavam os novos tempos da cidade, as novas 
dinâmicas da vida urbana e as representavam nas colunas dos periódicos veiculados 
diariamente. A partir desse gênero literário, é possível obter indícios das cenas urbanas 
que se desenrolavam na sociedade natalense no período em exame. 

Buscamos perceber mudanças na forma de representar as transformações na cidade a 
partir de crônicas escritas em dois períodos diferentes. O primeiro período corresponde 
ao momento no qual foram publicadas as crônicas escritas por Manoel Dantas durante 
o segundo mandato do governador Alberto Maranhão (1908-1913). O segundo período 
refere-se ao governo de Juvenal Lamartine, no qual foram publicadas crônicas diárias 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 761 

 

no jornal A Republica de autoria de Adherbal França, mais especificamente na segunda 
metade da década de 1920. Analisadas e comparadas, essas crônicas nos permitem 
traçar um panorama das mudanças na apreensão do tempo e do espaço na cidade de 
Natal ao longo do período estudado. 

 
Metodologia 

 

Este trabalho consiste numa continuação das pesquisas anteriores do grupo, que 
estudaram os vínculos entre os intelectuais, a imprensa e a divulgação de ideias 
relacionadas à visão de mundo do grupo dirigente e seus esforços para promover 
transformações na cidade. Desta vez, realizamos uma análise focada nas crônicas 
escritas pelos intelectuais, observando a maneira como eles representaram as 
transformações urbanas em Natal entre 1908 e 1929, evidenciando novas maneiras de 

apreender tempo e espaço na cidade. 

As crônicas de Manoel Dantas foram publicadas no jornal A Republica, que era, ao 
mesmo tempo, o diário oficial do governo e o jornal oficial do Partido Republicano do 
Rio Grande do Norte. Esse periódico difundia notícias gerais sobre a política e os 
acontecimentos cotidianos da cidade e do estado, numa coluna intitulada Coisas da 
terra. Essas crônicas começaram a ser publicadas em 1907, ano em que Manoel Dantas 
ocupava o cargo de editor chefe do jornal, e continuaram até 1923, um ano antes de 
sua morte. As crônicas analisadas neste trabalho foram publicadas entre 1908-1913, 
período referente ao segundo mandato do governo de Alberto Maranhão. Justificamos 
esse recorte pelo fato de que, nesse período, o cronista empregou maiores esforços 
para atribuir o progresso da capital às qualidades do governador, representado como 
um artífice dos empreendimentos locais. A concentração do maior número de crônicas 
(69 de um total de 100) nos anos referidos indica a constância desses esforços. 

As primeiras crônicas de Adherbal França também foram publicadas nesse mesmo 
periódico. Mas, a partir de 1928, o grupo dirigente fez uso um novo veículo de 
divulgação: a Cigarra, uma revista de variedades publicada entre 1928 e 1930, que 
apresentava matérias eufóricas pelas transformações técnicas e mudanças de 
costumes na capital e contava com intelectuais ligados à administração de Juvenal 
Lamartine em seu quadro de redatores. 

Tanto as revistas quanto os jornais fazem parte do acervo digital do Grupo de Pesquisa 
Espaços na Modernidade. Neste trabalho, os periódicos são considerados veículos para 
manipulação de interesses e intervenção na vida social, além de se configurarem como 
um registro de um esforço de seus dirigentes para difundir uma determinada imagem de 
sua sociedade (CAPELATO, 1988). 

A análise das crônicas orienta-se pelo conceito de representação (CHARTIER, 1990). 
Esse conceito exprime a ideia de que a construção de representações implica a intenção 
do autor de fazer com que “a identidade do ser não seja outra coisa senão a aparência 
da representação” (CHARTIER, 1990, p. 21). Sendo assim, a representação busca ter 
um impacto na realidade: constrói-se uma imagem daquilo que a cidade ainda não é, ou 
daquilo que desejavam que ela fosse, como uma forma de controlar aquilo que ela era 
e o que poderia vir a ser. Em outras palavras, fazer com que, para aquele público leitor, 
a representação se tornasse a cidade em si. Dessa forma, as representações não 
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revelam diretamente como a cidade era, mas a expectativa de seus autores (neste caso, 
intelectuais ligados ao grupo dirigente do Estado) para o que ela deveria ser. 

Representar uma cidade equivale a realizar uma leitura dela, transformando-a em um 
objeto discursivo, visto que a cena escrita construída pelas crônicas corresponde a uma 
linguagem na qual se cruzam “o imaginário, a história, a memória da cidade e a cidade 
da memória” (GOMES, 1999, p. 24). Nessa perspectiva, a representação é resultado da 
leitura que seu autor realiza tanto do meio físico, quanto do meio cultural que o cerca. 
Os autores das crônicas analisadas eram figuras ligadas diretamente ao grupo dirigente 
do estado, portanto o estudo delas elucida a leitura que membros desse grupo tinham 
do espaço físico da cidade e os hábitos e costumes culturais que ali se manifestavam. 
Suas concepções nos fornece indícios da cidade desejada por eles. 

 

Resultados e Discussões 

 

Em 1907, uma série de crônicas intituladas Coisas da terra passaram a ser publicada 
no jornal A Republica. Eram crônicas que abordavam o cotidiano da cidade, 
apresentando ao público temas sobre as mudanças nos costumes e sugerindo 
intervenções urbanas. Coisas da terra apresentava um caráter pedagógico: foram 
escritas na tentativa de difundir novos hábitos que fariam de Natal uma cidade moderna. 
Foram assinadas por Manoel Dantas (sob o pseudônimo de Braz Contente), intelectual 
ligado ao grupo dirigente do estado e que exerceu o cargo de diretor do jornal até 1908. 
O cronista adotava a estratégia de discorrer sobre uma situação concreta que 
elucidasse os hábitos comuns da população da cidade, no intuito de criticá-los como 
elementos retardatários do progresso. Contrastava esses hábitos com os que seriam 
esperados de uma cidade moderna. Eis como ele satiriza o comércio natalense na 
segunda crônica, publicada no jornal: 

  

Quem quer que tenha lido o primeiro numero d’«A Republica» [...] ha de ter feito, 
naturalmente esta judiciosa observação: - Descreio do progresso de Natal, porque, ou 
não ha commercio, ou então é commercio de judeu, aferrolhado a sete chaves. 

Nem uma coisa, nem outra. Simplesmente, ainda é um commercio um tanto matuto, que 
tem mêdo de apregoar-se. 

Aqui, em vez do negociante procurar o freguez, com a sagacidade e a intelligencia, os 
truques e os expedientes de que nos fala Balsac no Illustre Gaudissart, o freguez é que 
tem obrigação de procurar o negociante, conforme suas necessidades (A REPUBLICA, 
Natal, 8 jul. 1907). 

  

As crônicas tinha caráter pedagógico por buscarem uma intervenção social: uma 
mudança nos hábitos “matutos”, provincianos, da cidade, na direção dos praticados nas 
cidades que eram símbolo do progresso, como a Paris de Balzac. Isso fica claro a partir 
das características que o cronista utiliza para se referir à população natalense: 
plasticidade e maleabilidade. Se os natalenses não correspondiam ao ideal de 
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progresso, possuíam as características que permitiriam sua realização: a capacidade 
de se moldar, adaptando-se quando necessário. “É como uma massa bastantemente 
malleavel, susceptivel de tomar todas as fórmas plasticas que lhe queira dar um 
modelador intelligente.” (A REPUBLICA, Natal, 2 jul. 1907). 

Em 1908, Alberto Maranhão toma posse para seu segundo mandato como governador 
do estado; Manoel Dantas deixa o cargo de editor-chefe do A Republica para se tornar 
procurador geral do estado. Nas crônicas, o modelador inteligente parece ter finalmente 
aparecido quando Alberto Maranhão assumiu o cargo de governador: “moço e cheio das 
nobres ambições de bem servir a terra que o elevou a essas posições culminantes, 
conhecedor da materia plastica de primeira ordem que é o povo que governa” (A 
REPUBLICA, Natal, 6 abr. 1908). 

Na mensagem apresentada pelo referido governador ao Congresso Estadual em 1909, 
Alberto Maranhão justificou a realização de um empréstimo contraído aos bancos 
franceses pela necessidade de realizar uma parte dos serviços contra as secas, de 
melhorar as condições das indústrias agrícola, pastoril e fabril, da abertura de crédito 
para funcionários públicos e de realizar obras de melhoramentos na capital do Estado, 
buscando atrair indústria e comércio (MARANHÃO, 1909, p. 23-24). Este último ponto 
é o mais enfatizado na mensagem e se tornou o ponto principal da administração da 
oligarquia Albuquerque Maranhão. Na mensagem apresentada ao Congresso Estadual 
do Rio Grande do Norte, em 1911, o governador enumerou algumas obras iniciadas 
com esse propósito, tais como a aquisição e instalação de equipamentos para viação 
elétrica, abastecimento de água, rede de telefones, forno para incineração de lixo, 
câmaras frigoríficas e fábrica de gelo; mas não deixando de incluir obras de 
embelezamento, como o calçamento da praça André de Albuquerque, a balaustrada da 
avenida Junqueira Ayres, a construção da praça Pedro Velho e a reforma do Teatro 
Carlos Gomes (MARANHÃO, 1911, p. 19). 

Esses esforços para a modificação da paisagem urbana serviram de inspiração para as 
crônicas de Manoel Dantas, que deixava registrado um entusiasmo pelo que parecia ser 
a realização do progresso em Natal. O cronista elogiava os bondes elétricos em tráfego, 
o calçamento das ruas e os novos espaços de sociabilidades, tais como o Teatro Carlos 
Gomes e o Natal Club. Na visão do grupo dirigente, ao qual Dantas estava vinculado, 
os equipamentos urbanos construíam uma nova feição para a cidade e produziam uma 
nova paisagem marcada pela funcionalidade técnica, “cortada de fios, de trilhos e postes 
de ferro” (ANDRADE, 2009, p. 156). 

Conforme enfatizou Andrade (2006), a inserção da iluminação pública, das linhas de 
bonde e de equipamentos urbanos que fomentaram outras sociabilidades 
impulsionaram a produção de modificações estruturais e culturais no espaço urbano, já 
que demonstravam, na visão dos grupos dirigentes, a inserção da capital no processo 
de modernização de outras cidades brasileiras, bem como no capitalismo financeiro 
internacional. Nesse sentido, o emprego da técnica nesse processo designava o modo 
como os grupos se posicionavam de modo otimista em relação à capacidade humana 
de superar a condição de isolamento da cidade, pela sua topografia, e de corrigir os 
males da natureza. 

Em agosto de 1908, Dantas narrou uma visita que fizera ao porto de Natal, recém 
reformado para permitir a entrada de navios de maior calado. Na crônica, a entrada e 
saída de vapores com passageiros e mercadorias era um sinal de que o comércio 
prosperava. Um outro navio trazia os trilhos dos bondes, carregando a promessa de 
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encurtamento das distâncias e da dinamização da vida na cidade (A REPUBLICA. Natal, 
10 ago. 1908). No mês seguinte, “Braz Contente” utilizou o termo “voo do progresso” 
para se referir às transformações materiais na cidade, tais como a introdução do sistema 
de transporte urbano, o embelezamento de praças e a criação de novos bairros. 
Conforme escreveu o cronista: “o bonde encurtando as distancias, accelerando o 
movimento, creando a vida de rua, é certamente uma verdadeira revolução no meio 
pacato em que temos permanecido até agora” (A REPUBLICA, Natal, 12 set. 1908). 

Apesar da mudança dos grupos dirigentes no comando do Estado, a partir de 1914, 
verifica-se algumas continuidades no plano da construção de obras públicas. A 
administração de José Augusto Bezerra Medeiros (1924-1928), por exemplo, 
caracterizou-se pela intenção de implementar medidas direcionadas à educação, à 
higiene e à agricultura, orientadas pela “racionalidade na gestão da produção, da saúde 
coletiva e dos negócios do Estado” (ARRAIS, 2005, p. 27). De modo similar, Juvenal 
Lamartine almejava equipar a cidade com os “elementos idealizadores para uma cidade 
moderna e investir em novos serviços” (FERREIRA et al., 2008, p.78). Inspirado pela 
crença no progresso material, o governador buscava assinalar a posição estratégica da 
capital na aviação sul-americana. A disseminação da imagem de Natal como “caes da 
Europa”, termo utilizado pela imprensa local na segunda metade da década de 1920, foi 
intensificada nesse período, caracterizado pela inauguração do aero clube em 1928, 
sediado na Cidade Nova, e pela atuação companhia francesa Aéropostale na 

construção do campo de pouso em Parnamirim. 

Do ponto de vista político, esse momento de intensificação das transformações urbanas 
associou-se ao deslocamento da hegemonia política da oligarquia açucareira-têxtil para 
o Seridó algodoeiro e pecuário. Lamartine era natural da cidade de Serra Negra do 
Norte, filho e genro de líderes políticos da região. No ano de 1927 foi eleito senador e, 
mais tarde no mesmo ano, para suceder José Augusto no governo do Estado. Ambos 
os governadores foram membros do Partido Republicano do Rio Grande do Norte. Seus 
mandatos sucessivos significavam a concentração do poder nas mãos de uma nova 
facção, conduzida sem intermediações, e consolidada “na pessoa de seus 
representantes diretos, homens afeitos à produção e ao comércio do algodão e à 
discussão de suas questões técnicas” (SPINELLI, 2010, p.52). 

A dimensão técnica e científica, incorporada nos discursos oficiais sobre as 
transformações ocorridas na cidade nos anos 1920, foi enfatizada por Danilo, 
pseudônimo de Adherbal França, secretário do jornal A Republica e diretor da revista 
Cigarra em 1928 e 1929. Na crônica intitulada “homenagem”, podemos perceber que o 
cronista construiu uma representação de Juvenal Lamartine como um administrador 
moderno e impulsionador do progresso material do Rio Grande do Norte. Essa imagem, 
difundida por meio da narrativa de um dos intelectuais da cidade, reforçava o 
enaltecimento da figura pessoal e pública do governador, ressaltando a “serenidade e a 
constância” (A REPUBLICA, Natal, 9 ago. 1928. p.1) do trabalho conduzido nos sete 

meses de gestão do presidente do Estado. 

Na mesma data de publicação da crônica, o Partido Republicano Federal ofereceu um 
banquete a Juvenal Lamartine, no Teatro Carlos Gomes, no intuito de comemorar o 
aniversário do governador e assinalar a proeminência de suas ações políticas. Esses 
elementos foram realçados no periódico local por meio da manchete “O natalicio de S. 
Ex. é saudado com jubilo por todo o Estado” (A REPUBLICA, Natal, 9 ago. 1928. p.1). 
Segundo a narrativa do jornal situacionista, tratava-se de um administrador de 
convicções, empenhado nas iniciativas progressistas, compatíveis com a visão de 
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mundo dos grupos dirigentes. A afirmação de suas “qualidades superiores como politico” 
e de sua mentalidade moderna indica como a imprensa nesse período constituiu-se 
como mecanismo de intervenção social, na medida em que atuava como veículo de 
propaganda do governo por meio da publicação de crônicas, matérias sobre a aviação 

e as viagens do governador ao interior do Estado. 

Um dos veículos divulgadores da imagem do governador e de sua administração foi a 
revista Cigarra. Essa revista de variedades, criada por intelectuais associados ao 
governador Juvenal Lamartine, circulou na cidade de Natal entre os anos de 1928 e 
1930. Suas páginas exprimiam uma grande euforia do grupo dirigente pelas 
transformações técnicas e pelas mudanças nos costumes da capital sob o impacto das 
medidas modernizantes observados no período. Seus editores procuravam exprimir 
essas ideias tanto no conteúdo da revista, quanto em sua proposta gráfica, repleta de 
fotografias, manchetes e ilustrações que incorporaram as modificações ocorridas na 
imprensa dos anos 1920. Essas mudanças caracterizaram-se pela utilização da 
linguagem visual e pela ampliação da circulação de informações, viabilizadas pelo 
aperfeiçoamento das técnicas de impressão e pela intensificação da divisão do trabalho 

nas redações (DE LUCA, 2014). 

Sob o impulso da renovação, o entusiasmo de Adherbal França se aproximava daqueles 
intelectuais que escreveram no início do século XX e que almejavam o “renascimento” 
da cidade, materializado pelas intervenções em obras de saneamento, abertura de 
praças, alargamento e extensões de vias e a elaboração de ações planejadas no espaço 
público, tais como o estabelecimento de medidas sanitárias, a fiscalização do 
cumprimento das resoluções pela Intendência Municipal e a regularização de atividades 
como a cobrança de impostos. O cronista empregou expressões entusiasmadas para 

designar os recursos municipais e federais direcionados aos investimentos no Estado. 

 
Conclusão 

 

Podemos considerar que o período entre 1908 e 1913, compreendendo o segundo 
mandato de Alberto Maranhão, como aquele em que as crônicas refletem o maior 
entusiasmo pela realização do progresso em Natal. De um total de 100 crônicas entre 
1907 e 1923, 69 foram publicadas ao longo dos cinco anos daquela administração. 

“Dentro em pouco, em dezenas de annos talvez, Natal será uma das grandes cidades 
do norte do Brazil.” (A REPUBLICA. Natal, 10 ago. 1908). Essa frase encapsula o 
sentimento daquele período na cidade: o otimismo pela realização das obras que 
sinalizavam a efetivação do progresso na cidade. Obras que consolidariam a posição 
de Natal como capital, ligando-a ao restante do estado e outros centros urbanos do país, 
atrairiam investimentos, encurtariam as distâncias e dinamizariam a vida urbana. Em 
última análise, inaugurariam uma nova temporalidade em Natal, que abandonaria os 
costumes “matutos”, provincianos, para se tornar uma cidade de hábitos modernos, a 
exemplo dos grandes centros. 

Observamos que, apesar das mudanças no comando do Estado, há uma continuidade 
na maneira como os cronistas representam as transformações na cidade até o final da 
década de 1920. As crônicas de Adherbal França não projetavam mais uma Natal no 
futuro, mas olhavam para o seu presente, vivido em um ritmo mais acelerado. 
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Celebravam uma Natal transformada tanto em seus aspectos físicos quanto nos seus 
costumes, que se aproximavam do que os grupos dominantes associavam a uma cidade 
moderna, como aquela sonhada por Manoel Dantas. 

Entretanto, ressaltamos que essas crônicas, por serem representações construídas por 
indivíduos ligados ao grupo dirigente, constituem apenas uma visão sobre as 
transformações da cidade. A Natal moderna desses cronistas era aquela em que o 
projeto político desse grupo se realizava plenamente. 

Também vale ressaltar que as transformações que os cronistas apresentam são as que 
afetam diretamente os bairros centrais, Cidade Alta, Ribeira e Cidade Nova. Um estudo 
sobre os bairros periféricos, como Alecrim e Rocas, pode revelar outras formas de 
representar a cidade. 
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TÍTULO: Associativismo na Zona Leste de Natal: uma leitura com base em 

Luchmann(2016) 

Resumo 

No Brasil pós junho de 2013, a efervescência dos movimentos sociais urbanos 
(Almeida,2018), que levou a voz do povo para as ruas em busca de serem ouvidos, 
trouxe uma pauta relacionada a necessidade de democratizar a democracia no Brasil, 
chamando a atenção do Estado mais uma vez para a necessidade de realizar uma 
gestão pautada nos princípios da administração pública e na garantia dos direitos. O 
associativismo é considerado pelos estudiosos dessa temática 
(Baquero.2005;Dagnino.2002) fundamental em uma democracia. O presente trabalho 
tem como objetivo fazer uma análise do associativismo existentes na Zona Leste da 
cidade do Natal/RN, buscando entender na prática a teoria do associativismo citada por 
Luchmann (2016), a qual ressalta uma tipologia de associações. Considerando que a 
participação social é uma condição para uma gestão democrática da cidade, e que a 
forte presença de um capital social pode colaborar para o bom desempenho 
governamental, a análise desenvolvida buscou refletir sobre as associações existentes 
na cidade do Natal à luz do Banco de dados do IPEA (2019). Em seguida, foi realizado 
um levantamento de dados sobre associativismo existente na Zona Leste da cidade, 
visando identificar quais os tipos de associações presentes nesta Zona Administrativa. 

 
Palavras-chave: participação social; associativismo; capital social. 

TITLE: East zone associations in Natal : A reading based on Luchmann(2016) 

Abstract 

In Brazil after June 2013, the effervescence of urban social movements (Almeida, 2018), 
which took the voice of the people to the streets in search of being heard, brought to tge 
agenda the need to democratize democracy in Brazil, drawing attention once again to 
the need for management based on the principles of public administration and the 
guarantee of rights. Associativism is considered by scholars of this theme (Avritzer xxx, 
etc.) fundamental in a democracy. This paper aims to make an analysis of the 
associativism existing in the East Zone of Natal / RN, seeking to understand in practice 
the theory of associativism cited by Luchmann (2016), which highlights a typology of 
associations. Considering that social participation is a condition for the democratic 
management of the city, and that the strong presence of social capital can contribute to 
good government performance, the analysis developed sought to reflect on the existing 
associations in the city of Natal in light of the IPEA data (2019). Then, a survey was 
made of data on associations in the East Zone of the city, aiming to identify which types 

of associations are present in this Administrative Zone. 
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Keywords: social organizations; participation; associativism. 

Introdução 

Com a Constituição de 1988 a pauta sobre a ampliação do exercício dos direitos 
políticos, civis e sociais foi inserida na agenda formal do Estado, assim como a 
importância da participação social para a consolidação da democracia brasileira. Nos 
países em desenvolvimento, os movimentos sociais foram responsáveis por diversas 
mudanças no cenário político. No caso do Brasil, temos como exemplo a ''passeata do 
100 mil'', ocorrida em 1968 e organizada pelo movimento estudantil como um grupo de 
oposição à ditadura. Esses grupos se renovam com o passar dos anos, assim como 
suas pautas. Dessa forma, é possível perceber que quando os atores sociais se unem 
em busca de interesses em comum, o posicionamento do Estado perante a tomada de 
decisão se torna mais flexível às demandas populares, fazendo com que novos atores 
sejam incorporados aos processos deliberativos por meio da criação de novos arranjos 
institucionais. (LAVALLE; VERA. 2011, p. 353-64, 2011 apud Almeida, p. 8, 2019). 

O envolvimento da população em assuntos políticos é tido na literatura como 
potencializador do exercício da cidadania, pois pressupõe um freio às arbitrariedades 
do Estado e mudança no comportamento da cultura cívica local, o que Putnam (1996) 
chama de Capital Social e contrariando a chamada ‘’abordagem tecnicista’’, a qual parte 
da premissa de que não há necessidade de um envolvimento da sociedade no processo 
decisório, já que o sistema representativo legitima os representantes para fazer a gestão 
e promover o desenvolvimento econômico. 

De acordo com Miguel (2014), torna-se óbvio que a democracia só pode ser construída 
se os processos de participação forem para além das eleições. Macpherson (1978, p. 
106 apud Luchmman. 2012, p 66) destaca as associações como uma forma de dar maior 
visibilidade às camadas mais desfavorecidas da sociedade, no qual os movimentos 
sociais e associações tem o papel de proporcionar um ambiente que quebra com o ciclo 

da não participação e apatia política. 

Nesse sentido, a autora Lígia Luchmman (2016) desenvolve seus estudos sobre 
associativismo em Florianópolis chamando a atenção para essa forma de organização 
da sociedade é fundamental para o desenvolvimento de uma democracia plena. As 
associações apresentam grande capacidade de defender os interesses coletivos de 
camadas socialmente fragilizadas da sociedade e contém grande potencial em 
promover maior consciência política das classes, trazendo à sociedade ideias de 
cooperativismo e espírito público. Daí porque o interesse em ter a Luchmman (2016) 

como base de sustentação teórico-metodológica no presente estudo. 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise do associativismo existentes 
na Zona Leste da cidade do Natal/RN, buscando entender na prática a teoria do 
associativismo citada por Luchmann (2016), a qual ressalta uma tipologia de 
associações. Considerando que a participação social é uma condição para uma gestão 
democrática da cidade, e que a forte presença de um capital social pode colaborar para 
o bom desempenho governamental, a análise desenvolvida buscou refletir sobre as 
associações existentes na cidade do Natal à luz do Banco de dados do IPEA (2019). 
Em seguida, foi realizado um levantamento de dados sobre associativismo existente na 
Zona Leste da cidade, visando identificar quais os tipos de associações presentes nesta 
Zona Administrativa. 
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Metodologia 

 

Buscando refletir sobre o associativismo na cidade do Natal foi elaborado, inicialmente, 
um pequeno diagnóstico acerca do associativismo presente nas quatro regiões 

administrativas da cidade a partir do Banco de dados do IPEA (2019). 

Em seguida, ocorreu a escolha de aprofundar a análise a partir de um maior 
detalhamento da Zona Administrativa Leste, o que se deu em função desta localidade 
reunir proporcionalmente o maior número de associações dentro do território do 

Município. 

Em relação a identificação das associações existentes em Natal foi possível constatar 
a presença de um total de 2241 associações. Posteriormente, foram adicionados quais 
eram seus endereços, como as Associações estão distribuídas por Zonas 

Administrativas na cidade de Natal. 

Gráfico 1 – Nº de OSCs por Zona Administrativa de Natal 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do IPEA, 2019 

No que diz respeito a zona leste, conforme demonstra o gráfico acima, é a zona que 
mais contempla associações. Considerando a presença dos bairro Tirol, Rocas, Praia 
do Meio, Petrópolis, Ribeira, Areia Preta, Mãe Luiza, Alecrim, Barro Vermelho, Lagoa 
Seca, Santos Reis e Cidade Alta foi possível visualizar como estão distribuídas as 
associações na zona leste do município de Natal à luz da tipologia desenvolvida por 
Luchmann (2016, p.133), a qual classifica as associações por categorias específicas: 

Tabela 1: Categorias Luchmann(2016). 

Categorias Gerais 

Recortes Temáticos 

Associações Culturais, esportivas e de lazer 

Associações culturas, Associações desportivas, recreativas, hobby, lazer e 
entretenimento 

Defesa econômica e Profissional 

Cooperativas e atividades Cooperativas 

Sindicatos de trabalhadores 

Associações profissionais 

Associações empresariais e patronais 
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Associações de consumidores e usuários 

Defesa comunitária e/ou assistencialista 

Associações Comunitárias 

Grupos ligados à religião e religiosidade 

Associações ligadas a atividades escolares e educativas 

Grupos de mútua ajuda, assistencialismo e filantropia 

Associações acadêmicas e de pesquisa 

Associações acadêmicas, estudantis e de pesquisa 

Novos Movimentos Sociais 

Associações ambientalistas, ecológicas 

Associações Ligadas a causas femininas 

Grupos de direitos humanos e cidadania 

Grupos étnicos e minorias culturais 

Outras 

Associações de adesão a causas específicas 

Associações sem especificação 

Para melhor apresentação dos resultados foi realizado uma análise da Zona Leste 
utilizando como indicador a densidade de associações por metro quadrado, valendo-se 
dos dados fornecidos pela SEMURB (Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de 
Natal) e IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no qual estão presentes 
informações sobre Área, Domicílio, População e Densidade Demográfica da Região 
Administrativa. 

 
Resultados e Discussões 

 

De acordo com o IBGE, o estado do Rio Grande do Norte tem uma população estimada 
em 3.479.010 pessoas, dados de 2018, e uma densidade demográfica de 59,99 
habitantes por quilômetro quadrado. Já o município de Natal, recorte espacial do projeto, 
é a capital do estado do Rio Grande do Norte e está situado no litoral oriental leste da 
região nordeste do Brasil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE (2018), a população estimada de Natal hoje é de 877.640 pessoas. O 
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censo demográfico de 2010 identificou sua densidade demográfica como sendo de 
4.805,24 hab/km², portanto, a sexta maior capital do país em densidade populacional. 

Trata-se do principal município da Região Metropolitana de Natal (RMN), que possui 
uma população de pouco mais de 1,5 milhão de habitantes e comporta quatorze 
municípios do estado do Rio Grande do Norte, configurando-se na quarta maior 
aglomeração urbana do Nordeste, atrás apenas das regiões metropolitanas de Recife 
(PE), Salvador (BA) e Fortaleza (CE), formando a décima nona maior região 
metropolitana do país. Juntamente com Natal, integram a RMN os municípios de 
Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Extremoz, que formam uma mancha 
urbana contínua; fazem parte dessa região metropolitana também, outros municípios 
próximos sem nenhuma cornubação entre eles: Ceará-Mirim, Ielmo Marinho, 
Maxaranguape, Monte Alegre, Nísia Floresta, São José de Mipibu, Vera Cruz, Arês e 

Goianinha. 

O município do Natal comporta 36 bairros, distribuídos em quatro regiões 
administrativas: Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e Zona Oeste, conforme ilustrado no 
mapa abaixo: 

Ilustração 1 - Regiões Administrativas de Natal: Norte, Sul, Leste e Oeste. 

Fonte: SEMURB,2014. 

De acordo com dados disponibilizados pela Prefeitura do Natal, a Zona Administrativa 
Leste da cidade do Natal, que é o foco deste trabalho, contém 12 bairros: Tirol, Rocas, 
Praia do Meio, Petrópolis, Ribeira, Areia Preta, Mãe Luiza, Alecrim, Barro Vermelho, 
Lagoa Seca, Santos Reis e Cidade Alta e foi criada em pela Lei Ordinária nº 3.878 de 
1989. O conceito de bairro é importante não só para definir geograficamente a 
localização do local, serve também para caracterizá-lo. Cada bairro tem peculiaridades 
diferentes e a definição por nome é uma forma de identificar quais são elas. A definição 
do bairro é feita a partir de uma investigação minuciosa em busca de elementos que 
sejam característicos da região e o cotidiano da população tanto em relação aos bairros 
no entorno, quanto com a cidade em geral, são considerados no processo. Na cidade 
de Natal, em 1994, por definição legal, a forma de organização do território da cidade 
passou a ser o bairro. 

Para tanto, lhe foram designadas características urbanística, onde o meio ambiente, 
infraestrutura, economia, serviços, características geopolíticas e etc, foram 
demarcadas. Como também, foram considerados os fatores culturais das áreas, 
história, tempo de ocupação e etc. De acordo com o Censo de 2010, realizado pelo 
IBGE (– Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a Zona Leste possui 115.297 
habitantes, o que corresponde a 14,34% da população de Natal, com a renda de 2,86 

salários mínimos e um total de 34.897 residências. 

Conforme os dados fornecidos pela SEMURB, com base nos Censo de 2000-2010, 
observa-se que os bairros que tinham maior quantidade de domicílios permanentes no 
anos de 2000, eram respectivamente o Alecrim, Tirol e Mãe Luiza, que tem como 
característica em comum, um alto nível de domicílios permanentes e de população 
residente na data citada. No ano de 2010, a quantidade de domicílios permanentes 
cresceu na Zona Leste, passando de 30.046 em 2000 para 34.897 em 2010. Esses três 
bairros permaneceram em suas posições, também crescendo em termos de população. 
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O bairro do Alecrim, tinha até 2010, 28.705 habitantes em termos de população 
residente. Trata-se de um bairro com uma dinâmica comercial muito forte, que mistura 
o comércio com habitação e também apresenta alta densidade demográfica. Já o bairro 
de Tirol, conta com grande verticalização e tinha até o ano de 2010 um total de 16.148 
habitantes, estando em segundo lugar em termos de população residente no bairro e se 
caracteriza também como 2° bairro com maior número de associações. Mãe Luiza está 
elencada em 3° lugar em termos de domicílios particulares em 2000 e 2010 e também 
se configura como o 3° bairro que contém o maior número de associações da Zona 
Leste, no entanto, este tem o menor rendimento nominal mensal dentre todos os bairros, 
estando também abaixo da média de Natal, que é 1,78. 

Já os outros bairros desta Zona Administrativa, Santos Reis, Ribeira, Praia do Meio, 
Cidade Alta, Petrópolis, Areia preta, Barro Vermelho e Lagoa Seca, exibem um número 
elevado de população residente, no entanto, os números de domicílios particulares são 
bastante inferiores aos outros bairros, o que pressupõe que os domicílios não são de 
natureza particular e sim de aluguel. Os dados apresentados revelam que a Zona Leste 
tem um rendimento nominal médio acima da cidade de Natal e que alguns de seus 
bairros estão bem acima da Média tanto da cidade de Natal, quanto da própria região. 
Tirol, Petrópolis, Areia Preta, Barro Vermelho e Ribeira são bairros que mais se 
destacam por seu rendimento nominal médio, ou seja, a população residente lá se 
caracteriza como a que tem os maiores rendimentos salariais, o que se mostra como 

um indicativo de uma região de poder aquisitivo alto. 

Tabela 2: Rendimento Nominal Médio da Região Leste no ano de 2010. 

BAIRRO 

VALOR DO RENDIMENTO NOMINAL MÉDIO MENSAL (Em n° de salários mínimos) 

SANTOS REIS 

1,18 

ROCAS 

1,2 

RIBEIRA 

3,97 

PRAIA DO MEIO 

2,15 

CIDADE ALTA 

2,01 

PETRÓPOLIS 
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6,74 

AREIA PRETA 

4,56 

MÃE LUIZA 

0,87 

ALECRIM 

1,44 

BARRO VERMELHO 

4,31 

TIROL 

6,46 

LAGOA SECA 

2,21 

ZONA LESTE 

2,86 

NATAL 

1,78 

Fonte: SEMURB - DIPE, com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE (Censo 2010) 

No entanto, os números mostram que Mãe Luiza, Rocas e Santos Reis, são bairros que 
apesar de estarem inseridos nesta região, estão em situação de desigualdade 
econômica muito forte. Pois, enquanto Petrópolis apresenta o número de 6,74, Mãe 
Luiza, Rocas e Santos reis estão respectivamente com: 0,87 , 1,2 e 1,18 em números 
de salários mínimos. O número de domicílios, população residente e de renda se 
mostram importantes para a leitura da região, pois esses dados podem-se falar muito 
sobre as associações e capital social das localidades. 

Em relação à divisão do tecido associativo, o bairro que contem maior quantidade de 
associações é o bairro da Cidade Alta, que se caracteriza por ser um bairro comercial 
na cidade de Natal, com um total de 235 associações, seguido pelo bairro de Tirol, com 
202 associações e o Alecrim, também bairro comercial, com 132 associações. A Zona 
Leste contém de forma geral o número de 871 associações, se caracterizando como a 
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região administrativa que contempla maior quantidade de associações na cidade de 
Natal. 

Gráfico 2 - Nº de OSCs por bairro da Zona Leste de Natal 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do IPEA, 2019 

A problematização se deu a partir do cruzamento de dados, que foi realizado usando 
informações fornecidas pela SEMURB acerca da densidade demográfica (Censo de 
2000 e 2010), e associações por bairro, levantamento realizado pela autora deste artigo. 
Os dados mostram que os bairros de Tirol, Cidade Alta e Ribeira, são os mais 
adensados da Zona Leste. Isso significa dizer, que concentram em sua área uma grande 
quantidade de pessoas por Km². No entanto, a leitura dos resultados obtidos nos diz 
que os bairros que são mais adensados populacionalmente são os bairros que contém 
proporcionalmente a menor quantidade de associações, e que os bairros que são menos 

adensados são aqueles que se destacam por ter a maior quantidade de associações. 

De acordo com os resultados, os maiores bairros são Petrópolis, Rocas e Mãe Luiza, e 
são os bairros que concentram a maior quantidade de pessoas por unidade de espaço. 
Os menores são Ribeira, Santos Reis e Tirol, no entanto, apesar de serem bairros 
menores do ponto de vista de adensamento populacional, neles se encontram um 
quantitativo muito maior de associações do que os bairros grandes. 

Nessa análise, Tirol se destaca por estar entre um dos bairros que contém os maiores 
rendimentos nominais da cidade, 6,46 em termos de salário mínimo per capita e tem 
como principal característica ser um bairro habitacional e com grande número de 
pessoas morando por Km². 

No que diz respeito o bairro da Ribeira, identificamos em termos de associativismo, que 
apesar da sua expansão, em termos de população, ser contida e seu tamanho ser muito 

inferior ao de Tirol, o número de associações é superior a outros bairros. 

Já o bairro de Santos Reis, que apresenta um número de domicílios particulares muito 
inferior ao da Cidade Alta, que contém um grande número de associações, ainda se 
destaca pela quantidade de grupos associativos por Km². 

Gráfico 3 - N° de OSCs da Zona Leste de Natal pela classificação de Luchmann (2016) 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do IPEA, 2019 

De acordo com a Classificação de Luchmann, a Zona Leste da cidade de Natal contém 
em seu corpo associativo maioria com associações Comunitárias e Assistenciais, 
seguido de associações Econômicas e Profissionais e de associações Culturais, 
Esportivas e de Lazer. O associativismo presente na região lida predominantemente 
com questões sociais do que econômicas. De acordo com os dados levantados, os três 
bairros que mais se destacam em quantidade de associações são respectivamente 

Cidade Alta, Tirol e Alecrim,aqui desconsidera-se a densidade demográfica por Km². 

A porcentagem entre associações Econômicas e Profissionais e associações Culturais, 
Esportivas e de Lazer, estão próximas, já associações Acadêmicas e de Pesquisa e 
Novos Movimentos Sociais apresentam um quantitativo muito inferior em relação às 
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outras, o que pode indicar uma maior necessidade de amparo na defesa de direitos 
sociais, dos trabalhadores e empresariais e necessidade por mais Cultura e Lazer dos 
bairros. 

É válido salientar que associações Acadêmicas e de Pesquisa são muito específicas e 
quase sempre servem para os propósitos de Universidades ou grupos estudantis, assim 
como os grupos de Novos Movimentos Sociais, que se caracterizam pela defesa dos 
direitos das minorias. O fato de haver tão poucos grupos organizados em defesa desta 
causa, indica um associativismo fraco na região leste que pode estar relacionado 
também à adesão das pessoas à esses grupos, que por serem de minorias, tem um 
público alvo muito específico. 

 
Conclusão 

 

A relação encontrada na análise dos dados obtidos trouxe uma reflexão interessante 
acerca do associativismo na Região Leste de Natal. Os resultados foram claros em 
explicar a discrepante diferença entre alguns bairros desta região. Foi possível 
identificar que apesar de sua extensão e quantidade de habitantes elevada, alguns 
bairros apresentam um nível de associativismo mais baixo do que o esperado. Ou seja, 
o número de habitantes se mostrou como um indicador muito importante para fins de 
análise, demonstrando que na Zona Leste da cidade, diferentemente do que se pode 
imaginar, os bairros que contém maior população e os maiores rendimentos nominais, 
são aqueles que têm menos quantidade de associações, com exceção de Tirol. 

Já os bairros menores em população e espaço, demonstram grande interesse em se 
associar em busca da defesa de seus interesses, o que pode indicar que bairros 
menores têm mais tendência a se associar, talvez pelo fato de estarem em um espaço 
que apesar de adensado, contém um número considerável de habitantes. 

O indicador ‘’rendimento nominal’’ também se mostrou importante, ao enfatizar a grande 
discrepância salarial entre os bairros da Região Leste. Enquanto os bairros de Tirol, 
Petrópolis, Areia Preta, Barro Vermelho e Ribeira apresentam os maiores números de 
ganho salarial, Mãe Luiza, Rocas e Santos Reis, estão em situação de grande 
desigualdade. As diferenças entre os bairros de uma região tão significativa em termos 
de associativismo como a Zona Leste, se mostra como um objeto de estudos futuros 
muito interessante, especialmente no tocante à gestão. Os dados mostram um 
quantitativo muito relevante para a cidade Natal e é de interesse da pesquisadora 
compreender melhor qual a inserção dessas associações na gestão municipal de Natal, 
levando em consideração os estudos sobre capital social e a importância da participação 
social para uma gestão democrática da cidade. 
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Anexo A- N º OSC por Zona Adm. 
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ANEXO B - Tabela 1 Categorias Luchmann 2016 
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ANEXO C - Ilustração Zona Adm natal 
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ANEXO D - Rendimento Nominal 
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ANEXO E - N D OSC POR BAIRRO 
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ANEXO F - N D OSC ZL 
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TÍTULO: A Prática de Seminários no Ensino Fundamental: em busca de reflexões e de 

aprendizagens significativas (continuação) 

Resumo 

 

No presente relatório, propomos uma descrição, uma análise e uma reflexão acerca do 
trabalho com o gênero Exposição Oral, realizada por alunos do Ensino Médio da Rede 
Estadual de Natal (RN). Tomando o gênero como objeto de ensino e equivalente ao que 
se conhece por seminário (SCHNEUWLY, 2004; DOLZ; SCHNEUWLY; DE PIETRO; 
ZAHND, 2004), a Exposição Oral consiste no momento em que os estudantes 
apresentam o conteúdo pesquisado para a audiência: demais estudantes e professor. 
Dessa maneira, objetivamos: 1) descrever e analisar as exposições orais no que tange 
à organização e ao encadeamento de cada parte constitutiva do gênero; 2) analisar, 
especificamente, duas dessas exposições, a fim de observar seus pontos positivos e 
negativos; e 3) observar as possíveis lacunas e propor reflexões acerca de um trabalho 
acentuado com o gênero. Nosso estudo é explanatório, de cunho etnográfico, com 
dados gerados a partir de uma sequência didática, videogravados e sistematizados 
segundo as normas de transcrição de Preti (1999). Os resultados parciais apontam a 
apropriação de conteúdo e forma típicos do gênero, tais como a articulação do tema por 
meio de textos anteriores e a síntese do assunto ao final. Por outro lado, observamos a 
dificuldade quanto ao encadeamento das partes estruturais da exposição, tendo em 
vista a compreensão ainda incipiente das condições de produção textual, bem como o 
uso pouco acentuado de mecanismos de coesão que contribuem para a unidade textual. 

 
 
Palavras-chave: Exposição Oral. Língua Portuguesa. Ensino. 

TITLE: The Practice of High School Seminars: Seeking Reflections and Meaningful 

Learning (continuation) 

Abstract 

In this report, we propose a description, analysis and reflection about the genre Oral 
Exposure, performed by high school students from the Natal State (RN). Considering the 
genre as a teaching object and as a seminar (SCHNEUWLY, 2004; DOLZ; 
SCHNEUWLY; DE PIETRO; ZAHND, 2004), the Oral Exposure consists in the moment 
when the students present the researched content to the audience: other students and 
the teacher. Thus, we aim to: 1) describe and analyze oral exposures in reference of the 
organization and cohesion of each constituent part of the genre; 2) specifically analyze 
two of these exposures in order to observe their positive and negative points; and 3) 
observe the possible gaps and propose reflections on an accentuated teach about genre. 
Our study is explanatory, ethnographic, and the data were generated from a didactic 
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sequence, video-recorded and systematized according to Preti's (1999) transcription 
norms. The partial results indicate the appropriation of content and form typical of the 
genre, such as the articulation of the theme through previous texts and the synthesis of 
the subject at the end. On the other hand, we observed the difficulty in linking the 
structural parts of the exhibition, in view of the still incipient understanding of the 
conditions of textual production, as well as the weak use of cohesion mechanisms that 
contribute to the textual unity. 
 

Keywords: Oral Exposure. Portuguese language. Teaching. 

Introdução 

Em estudos linguísticos do século XX, permeava-se uma visão dicotômica entre as 
modalidades da língua: a fala e a escrita. Porém, com os avanços das pesquisas na 
área da Linguística Textual (sobretudo no tocante aos gêneros textuais), esse postulado 
tornou-se significativamente questionável, pois, como identifica Marcuschi (2002) o ao 
apresentar o conceito de “contínuo”. Para o autor, “contínuo” diz respeito ao grau de 
formalidade dos diversos gêneros. Por exemplo, uma conversa face a face é tida como 
um gênero oral informal, ao passo que um artigo científico, um gênero escrito formal. 
Entretanto, pode ocorrer de um gênero pertencente à modalidade gráfica ser informal 
(como uma carta pessoal), e um da modalidade fônica, formal (como uma conferência). 
Logo, podemos concluir que não há razões para promover disparidade (tampouco 
supremacia) entre as representações linguísticas, já que, a depender do gênero textual, 
elas se imbricam. 

Dessa maneira, é comum que, nos diversos níveis de ensino, os professores solicitem 
dos alunos a produção de seminários a partir da pesquisa sobre um determinado tema, 
uma vez que a escola é tida como locus principal para a apreensão e o domínio de 
recursos linguísticos e discursivos específicos de uma esfera de comunicação complexa 
(GOULART, 2005). Contudo, nem sempre essas atividades são devidamente orientadas 
no que tange à pesquisa, preparação e elaboração do gênero, reduzindo, 
frequentemente, os seminários a meras aulas expositivas ministradas pelos discentes, 
tolhendo a interação por parte dos alunos ouvintes. 

Com base nessas premissas, buscaremos, nesse relatório, descrever e analisar as 
exposições orais realizadas por alunos de Ensino Médio. Nessa proposta, elegemos 
como objetivo geral refletir acerca das práticas de seminários nas disciplinas de Língua 
Portuguesa e propor um ensino-aprendizagem baseado em leituras e produções de 
textos. Ademais, nosso objetivo específico será analisar as exposições orais no que 

pertine à organização e à execução de cada parte constitutiva do gênero. 

Para nosso estudo, nos baseamos em Bakhtin (2003 [1953]), para o qual toda atividade 
humana é empregada por meio de gêneros textuais, que são enunciados relativamente 
estáveis compostos por conteúdo temático, estilo e construção composicional. Segundo 
o autor, esses enunciados refletem as condições e finalidades específicas de cada 
campo de utilização da língua. 

A partir dessas considerações, concebemos a escola como um domínio discursivo, em 
que surgem eventos e gêneros textuais específicos dessa esfera, dentre eles, a 
exposição oral, foco deste trabalho. 
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É importante mencionar, ainda, a diferenciação entre gêneros primários e gêneros 
secundários. Conforme Schneuwly (2004), os primeiros gêneros são entidades oriundas 
de uma comunicação imediata, como, por exemplo, a conversa informal. Por outro lado, 
os segundos gêneros – que, por sua vez, têm por bases os primários – provém de um 
maior planejamento em relação à sua composição. Basta pensarmos numa entrevista 
de emprego, na qual o candidato está, a todo momento, planejando e controlando seu 
discurso, a fim de conseguir o trabalho almejado. 

Com isso, concebemos o gênero Exposição Oral como um gênero secundário 
predominantemente oral que, provavelmente, é oriundo do gênero primário conversa 
informal. Por ser uma atividade que ocorre, mais comumente, no ambiente escolar ou 
acadêmico, domínios que exigem maiores planejamentos e controles do discurso, a EO 
possui características (formais, funcionais e linguísticas) que lhe são próprias, como 

veremos mais adiante. 

 
Metodologia 

 

Em nosso relatório, focalizaremos a análise da exposição oral, e, para tanto, teremos 
como base as considerações de Dolz et al (2004) para a definição do gênero. Contudo, 
antes de defini-lo, faz-se necessário comentar a diferenciação entre tal conceito e o de 
seminário. 

Para Dolz et al (2004), as duas terminologias indicam um mesmo gênero. Por outro lado, 
para autores como Vieira (2007) e Silva (2013), o seminário consiste num evento 
comunicativo, dentro do qual, numa perspectiva de ensino-aprendizagem, podem 
ocorrer vários gêneros, dentre eles, a exposição oral, pois, como afirma Vieira (2007, 
apud SILVA, 2013, p. 46): “[...] tanto o seminário como o evento comunicativo possuem 
começo e fim facilmente identificáveis, ocorrem frequentemente na escola e possuem 
semelhanças quanto às formas de ocorrência.” Ademais, segundo Goulart (2005), o 
seminário consiste em uma atividade escolar ligada a um universo mais complexo do 
qual o aluno deve se apropriar, por meio da leitura e da compreensão de textos, de 
novos conteúdos e de novas expressões, colocando-se, dessa forma, como sujeito 

enunciador desse evento. 

Diante de nossa análise que figura a Exposição Oral como objeto de ensino, 
concordamos com Dolz et al. (2004) em nos reportar ao gênero também como 
seminário. 

Feitos tais esclarecimentos, prosseguimos com as definições e características da 
exposição oral conforme Dolz et al. Os autores comentam que, embora seja comum a 
ocorrência da EO no ambiente escolar, nem sempre os trabalhos com o gênero passam 
por uma devida orientação didática, reduzindo-o a uma aula expositiva dada pelos 
alunos. Com isso, os pesquisadores defendem que o gênero em questão é uma fonte 
de aprendizado de conteúdos diversos, além de tornar o aluno “especialista” do ponto 
de vista comunicativo. Dolz et al (2004) explana, ainda, o caráter bipolar da EO, em que 
o aluno se dirige ao auditório, formado pelos demais estudantes e pelo professor. 
Conforme os autores, a tendência do expositor, de início, é a busca pela diminuição da 
assimetria de conhecimentos em relação ao público. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 787 

 

Em se tratando das características linguísticas, os autores enumeram operações 
específicas mobilizadas no gênero em questão: coesão temática (articulação das 
diferentes partes); sinalização do texto (distinção de ideias principais de secundárias); 
introdução de exemplos; e reformulações (paráfrases ou definições). 

No que tange à estrutura da EO, Dolz et al divide o gênero da seguinte maneira: 

a) Uma fase de abertura: instituição do(s) expositor(es) como especialista; saudação; 

b) Uma fase de introdução ao tema: delimitação do assunto; justificativa; ponto de vista 
adotado, etc. 

c) A apresentação do plano da exposição: operações que guiarão a EO; 

d) O desenvolvimento e o encadeamento dos diferentes temas: em que deve haver 
coerência com o plano 

e) Uma fase de recapitulação e síntese: retomada dos pontos principais da exposição; 

projeção para a fase de conclusão 

f) Conclusão: mensagem final; problema novo; debate 

g) Encerramento: agradecimento ao auditório 

Em nosso trabalho, focalizaremos a EO considerando o nível dos alunos (Ensino 
Médio), a não-ocorrência de algum momento e/ou as possíveis ocorrências de um 
momento junto a outro. Dessa forma, para a análise do corpus, propomos uma 
reformação da estrutura exposta por Dolz et al, denominando e definindo cada parte da 
seguinte maneira: 

1) Introdução: abertura; introdução do tema e projeção da fase de desenvolvimento; 

2) Desenvolvimento do assunto: desenvolvimento e encadeamento de temas e 
subtemas; exemplificações e análises; 

3) Conclusão: recapitulação e síntese; encerramento. 

Com isso, nosso intento será descrever e analisar como cada momento das exposições 
orais dos discentes foi (ou não) contemplado, atentando-nos às principais 
características do gênero. Objetivamos, ainda, tecer reflexões acerca de um trabalho 
mais acentuado com o gênero. 

Nosso estudo foi explanatório, de cunho etnográfico (ANDRÉ, 1996), com a adoção do 
método qualitativo para a análise e a descrição dos dados, sendo esses transcritos 
segundo as normas de Preti (1999). 

O campo delimitado foi o Centro Estadual de Educação Profissional João Faustino 
(CEEP), localizado no bairro Pitimbú, em Natal (RN). A turma faz parte do curso técnico 
de Nutrição, e, em 2017, eram alunos do 1° ano do Ensino Médio, passando para o 2° 
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ano em 2018 e sendo composta por 40 alunos, dos quais 39 participaram dos 
seminários. 

Para o trabalho com os seminários, elegemos como tema central “A construção da 
imagem feminina por parte da mídia.”. Dessa forma, o trabalho dos alunos se deu por 
meio da análise de textos verbais e verbo-visuais que propõem diversas imagens acerca 
da mulher. Tais considerações deveriam estar embasadas na associação dos recursos 
linguísticos (substantivos, verbos, adjetivos, advérbios, etc.) aos visuais (no casos dos 
anúncios publicitários e programas de televisão). 

Após a proposição, os alunos foram divididos em oito grupos, cada qual composto por 
4-5 participantes. Com isso, elencamos como subtemas para as exposições a imagem 
feminina em: 

Discursos políticos;Músicas;Anúncios publicitários de roupas;Anúncios publicitários de 
cervejas;Anúncios publicitários de concessionárias;Séries, filmes, novelas e/ou 
desenhos animados;Notícias de jornal;Anúncios e/ou revistas de cosméticos. 

Ademais, nosso trabalho girou em torno de uma sequência didática composta por 11 
aulas, divididas da seguinte maneira: nos 4 primeiros encontros, apresentamos o 
projeto, a equipe e o evento seminário, além de ministrar uma aula de leitura e 
compreensão de textos; da aula 5 à 8, nos preocupamos em orientar o trabalho dos 
alunos e em ministrar aulas de análises de textos concernentes aos temas de alguns 
seminários; e, do encontro 9 ao 11, ocorreram as exposições orais. 

 
Resultados e Discussões 

 

No que se refere às partes constitutivas da EO (Introdução, Desenvolvimento e 
Conclusão), podemos ilustrar como cada uma foi contemplada nos seminários com base 
no quadro em anexo. 

Como podemos notar, apenas dois grupos elaboraram exposições cujas partes 
estruturais foram contempladas de maneira integral: o grupos das concessionárias e o 
grupo dos cosméticos. No que tange à introdução, 50% dos grupos apenas 
apresentaram o tema e a equipe, ao passo que a outra metade, também, elaborou 
pesquisas sobre o tema e, com isso, buscaram diminuir a assimetria entre o grupo e o 
auditório. Já com relação ao desenvolvimento, parte dedicada à análise dos textos, dois 
grupos não apresentaram tal parte em virtude de equívocos quanto ao entendimento da 
proposta inicial do trabalho: o grupo dos discursos políticos e o grupo das séries, filmes, 
novelas, etc. E, Referente à conclusão, semelhante à introdução, apenas quatro grupos 
retomaram o tema ao final das exposições, enquanto os demais apenas encerraram os 
seminários. Dessa forma, percebemos uma apreensão parcial da estrutura da 
exposição oral. 

Diante desse apanhado geral das exposições, propomos a análise de duas exposições 
executadas de maneira antagônica: concessionárias e discursos políticos. A primeira, 
como vimos, contemplou toda a estrutura do gênero em análise; a segunda, porém, não 
contemplou o desenvolvimento, que seria a parte essencial das apresentações, visto 
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que, nela, deveria acontecer a análise dos textos. Com isso, buscaremos propor 
reflexões acerca do trabalho com o gênero no contexto escolar. 

No que pertine ao grupo das concessionárias, em se tratando da introdução, os 
componentes, além de apresentarem o tema e a si mesmo, elaboraram uma pesquisa 
referente ao tema, como forma de contextualização, como se pode ver no seguinte 
excerto: 

a) Bárbara: ((lê o slide)) na década de sessenta... a saída da mulher saiu da obscuridade 
para o visível... o que gerou a visibilidade do corpo feminino... tornando ele mais 
desejado e almejado... ahn e muitas vezes utilizado como um objeto em veículos de 
comunicação... 

Em seguida, de maneira congruente, o grupo apresenta o conceito de publicidade para, 
dessa maneira, confluí-lo com o que será falado posteriormente: 

b) Bianca: a mulher objeto na publicidade… eh antes de falar sobre:: a publicidade é 
importante saber o que é e pra que serve a publicidade... eh a publicidade nada mais é 
do que algo que se opõe ao secreto... ou seja uma coisa mais à mostra... que seja mais 
aberta... e:: o principal objetivo da publicidade é:: favorecer e aumentar a quantidade de 

vendas... de um determinado produto… 

Dessa forma, percebemos a apreensão do papel de expositores concernente à 
diminuição da assimetria de saberes entre os expositores e o auditório visto que as 
pesquisas introdutórias são importantes para tal intento. 

Com relação ao desenvolvimento, de uma maneira geral, o grupo atendeu, de maneira 
profícua, ao que foi solicitado no trabalho, a análise dos textos com bases nos recursos 
linguísticos, como se pode constatar nestes fragmentos: 

c) (...) o “eu”... na/ nessa propaganda refere-se totalmente à mulher né... é o “dou” que 
é o verbo “dar” que significa “ceder” “entregar” “oferecer”... que realmente tem esse 
duplo sentido né que é dar oferecer... eh o corpo dela ela... (...) é mas como é duplo 
sentido né tem… 

d) Joana: sim... eh eh esse:: essa análise aqui que a gente fez… é um da Volks/ 
Volkswagem e fala “se sua namorada não dava no couro, agora ela vai dar”... o fundo 
ta de couro e o::... “não dava” ta expressando um passado... né ou seja tipo... uma 
qualidade antiga do/ do carro antigo né desse modelo... que ela não dava com um novo 
modelo desse carro ela iria dar (um) pra ele... 

Ademais, em certos momentos, os componentes confluíam, durante as análises, os 
seus conhecimentos enciclopédicos: 

e) Bianca: mas (exatamente) é pra chamar mais atenção... do público mais masculino 
né... porque a gente não vê muito mulher comprando carro mas homem já tem mais 

né... (...) mas chamam mais atenção pra homem… 

No entanto, alguns dos componentes não mencionaram os recursos gramaticais nas 
análises, o que as tornou um tanto superficiais: 
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f) Bruna: a mulher mostra toda a sua imagem e sensualidade de modo que o produto 
seja consumido pelo espectador… “eu sou a Giulietta sou feita da mesma matéria de 
que são feitos os sonhos”... aqui pode ver a mulher que ah/ loira... o batom vermelho 
branca e com decote na blusa... 

(...) a Giulietta tá se referindo à mulher e ao carro... e:: o/ e compara o carro com a 
mulher portanto os dois seriam os “sonhos”... e assim sonhos de homens porque... 

No que tange à conclusão, tal parte foi apresentada de maneira criativa pelos 
componentes, pois esses elaboraram perguntas ao auditório acerca do assunto tratado 

no seminário, o que fortaleceu o caráter bipolar da exposição oral (DOLZ et al, 2004): 

g) Joana: agora são perguntas né... que eh:: isso aqui Bianca explicou a primeira 
pergunta... e enfim aí a gente quer perguntar pra vocês… ((como conclusão, o grupos 
faz perguntas à plateia acerca do que foi comentado durante a apresentação)) 

No que compete ao grupo dos discursos políticos, logo na introdução, podemos 
constatar um equívoco que norteou toda a exposição: 

h) Júlio: Éh... Nosso grupo ficou com a imagem da mulher no cenário político... ... 

Ao apresentar o tema da exposição, o componente fala sobre a imagem da mulher no 
“cenário político”. Tal tema não corresponde ao que foi solicitado alhures, pois o correto 
seria “a imagem feminina em discursos políticos”, ou seja, o esperado que o grupo 
analisasse como as mulheres constroem seus ethos por meio dos seus próprios 
discursos. No entanto, ao pesquisar sobre a mulher “no cenário político”, o grupo não 
só deixou de atender à exigência da atividade, como também amplificou o tema de 
maneira exagerada, o que, como veremos adiante, prejudicou a coesão e a coerência 
da exposição. 

Ao introduzirem o tema pesquisado, o grupo busca fazer uma contextualização histórica 

sobre o feminismo no exterior e no Brasil: 

i) Julio: Bom:: a mulher na política... a primeira onda do feminismo apareceu na 
Inglaterra em:: mil novecentos/ não nos::: nas últimas dé/ no::: nas últimas décadas 
do:::... século dezenove... e::: as mulheres se organizaram pra reivindicar:: seus direitos 
ahn/ direitos a votar... eh a:: trabalho a liberdade (...) No Brasil a primeira onda do 
feminismo:: teve também como::... como pauta principal... essa questão da::... votação 
de/delas poderem votar... mas só veio acontecer isso em mil novecentos e trinta e dois... 
quando:: entrou em vigor a lei que:: permitia que as mulheres votassem e o 
novo/novo::... código eleitoral brasileiro ve/entrou em vigor nesse ano mil novecentos e 
trinta e dois... 

Tal introdução, embora pareça coesa em virtude da presença do aspecto geral 
(feminismo no exterior) e do aspecto específico (feminismo no Brasil), fortalece a 
contradição em relação ao que deveria ter sido pesquisado pelo grupo, uma vez que, 
em um discurso, não necessariamente uma mulher busca construir uma imagem 
feminista de si própria. 
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Diante do problema com o tema pesquisado, não houve desenvolvimento nessa 
exposição, sendo a apresentação dedicada apenas à apresentação da biografia de duas 
representantes políticas mulheres, como se verifica a seguir: 

j) Marcos: bom eu vou falar sobre:: Manuela/ D’Ávila e/ que ela inicou sua::/ sua trajetória 
eh ((lê o slide)) política no movimento... movimento estudantil eh... em volta de mil 
novecentos e noventa e nove quando ela se filiou a::: quando ela se filiou a... a... a 
“União da Juventude Socialista”... que... que... na câmara/ que ela na câmara dos 
vereadores aprovou a lei que re/ que regulamenta a meia entrada... de/de estudantes 
eh... em... em... eventos culturais em eventos culturais em Porto Alegre... então... eh ela 
foi/ ela foi marcada por esse co/compromisso com os jovens que ela tinha em pauta eh:: 
a sua eh... os jovens e os estudantes... 

k) José: bom eu vou falar de:: Marielle Franco… eh Marielle Franco teve sua carreira 
iniciada em dois mil e seis quando:: seu colega... Marcelo Freixo foi... eleito deputado... 
deputado pelo Estado do Rio de Janeiro... ela trabalhou... ela foi... coordenadora da 
Comissão dos Direitos Humanos e:: Cidadania da Assembleia Legislativa trabalhou em 
organizações da sociedade civil como (Brazil fundacion) e o Centro de Ações Solidárias 
(da Maré)... Contudo eh no cenário político atual ela não era tão conhecida como deveria 
pela/ pela sua grande influência… 

Outro ponto que fragilizou o trabalho foi que a conclusão não foi explicitamente 
mencionada no momento em que foi apresentada, e sim alguns minutos depois, como 

podemos perceber neste fragmento: 

l) Júlio: Voltando aqui a gente tem duas das principais representantes do::... das 
mulheres na política hoje em dia... (...)defender... defender a::... defender os direitos 
humanos... eh com isso a gente pode ver que as mulheres - - como foi falado na 

conclusão - - não têm uma autonomia ainda... 

Provavelmente, o uso da oração “voltando aqui” denota a necessidade de esclarecer 
melhor o assunto em virtude da possível percepção do aluno acerca da falta de coesão 
e coerência em relação ao tema explanado. 

A partir do que foi exposto, notamos duas exposições orais completamente distintas. 
Por um lado, a primeira foi apresentada de maneira coesa e coerente, tanto com relação 
ao tema como em relação às partes que compõem a estrutura da Exposição Oral, o que 
gerou uma maior adesão do auditório, principalmente no momento da conclusão. Por 
outro lado, a segunda exposição baseou-se, desde o princípio, no equívoco relativo ao 
tema, que, como dissemos alhures, comprometeu todo o seminário, e, dessa maneira, 
não gerou interação com o público. 

Vale salientar que, quando falamos em coesão temática nas exposições, nos baseamos 
na coesão por associação, visto que, em todos os seminários, houve pouca ou nenhuma 
apreensão dos elementos coesivos utilizados para interligar partes de um texto, o que 
fez com que os alunos, nas trocas de turno e/ou de assunto, utilizassem, de forma 
maciça, o futuro perifrásico, como “vou falar”, e o adjunto adverbial “aqui”. Com isso, é 
importante argumentar que a aprendizagem é um processo que demanda tempo. Logo, 
os alunos não têm, provavelmente, a prática de usar recursos coesivos em textos orais 
informais, o que reflete, em parte, na pouca aplicação de tais mecanismos em textos 
formais. 
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Conclusão 

 

O presente relatório buscou descrever os resultados da pesquisa “A prática de 
seminários no Ensino Médio: em busca de reflexões e de aprendizagens significativas”. 
Acreditando que a modalidade oral da língua pode e deve ser ensinada na escola, 
tomamos o gênero exposição oral como tema desse trabalho. 

A partir da literatura estudada e da pesquisa etnográfica, trabalhamos o seminário com 
alunos de Ensino Médio ao propor a reflexão sobre como os veículos midiáticos 
constroem diferentes imagens da mulher. Para tanto, elaboramos uma sequência 
didática, a qual foi trabalhada rigorosamente antes e durante a geração de dados. 

Na análise, detectamos a apropriação parcial dos elementos estruturais da exposição 
oral por parte dos alunos, ao passo que, no que tange aos recursos linguísticos 
característicos do gênero, houve pouco ou nenhum aproveitamento. Acreditamos que 
essas lacunas ocorreram em virtude da focalização no trabalho de análise dos textos 
por parte dos professores e dos alunos, o que, de certa forma, atenuou as questões 
relativas ao gênero; e, ainda, em virtude do tempo de aprendizagem necessário para a 

apreensão de tais mecanismos. 

Tendo consciência de que um estudo não esgota as discussões referentes ao assunto, 
sugerimos aos professores e pesquisadores da área a elaboração de trabalhos que, 
assim como o nosso, busquem refletir o ensino da oralidade com base nos gêneros 
textuais. Dessa maneira, forneceremos subsídios aos professores dos diversos níveis 
de ensino, a fim de ajudá-los em propostas de produções textuais que figurem a 
modalidade oral da língua, uma vez que a escola é o lugar propício para o domínio de 
mecanismos linguísticos, textuais e discursivos em situações formais. 
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TÍTULO: Variação estilística no uso dos conectores sequenciadores temporais E e AÍ 

em narrativas de experiência pessoal e relatos de procedimentos produzidos por 

adolescentes natalenses 

Resumo 

Guiado pelos pressupostos teórico-metodológicos da sociolinguística variacionista, este 
trabalho analisa o uso dos conectores E e AÍ na indicação de sequenciação temporal 
com base em um pequeno recorte da comunidade de fala natalense. A coleta de dados 
ocorreu nos gêneros textuais narrativas de experiência pessoal e relatos de 
procedimento retirados de entrevistas sociolinguísticas feitas com adolescentes da 
cidade de Natal, cuja idade variava entre 15 e 21 anos. As entrevistas em questão 
pertencem ao Banco de Dados de Fala-Natal (BDFN). Na análise, foi observada a 
influência dos gêneros textuais e do nível de escolaridade dos informantes no uso do E 
e do AÍ. Os resultados, obtidos por meio de análise quantitativa, não revelaram 
diferenças significativas quanto ao gênero textual, pois a taxa de uso dos conectores foi 
semelhante. Quanto à escolaridade, houve um aumento esperado do conector mais 
formal E do Fundamental I para o Fundamental II e uma posterior queda no Ensino 
médio, o que não retifica a hipótese inicial. 
 
Palavras-chave: Conectores; Gênero textual; Escolaridade; Relato de procedimento. 

TITLE: Stylistic variation in the use of temporal sequencing connectors E and AÍ in 

narratives of personal experience and procedural reports produced by adolescents from 

Natal 

Abstract 

 

Guided by the theoretical and methodological assumptions of variationist 
sociolinguistics, this paper analyzes the use of connectors E and AÍ in the indication of 
temporal sequencing based on a small section of the Natal speech community. Data 
were collected in personal experience narratives and procedural reports taken from 
sociolinguistic interviews with adolescents from Natal, whose ages ranged from 15 to 21 
years. The interviews belong to the FALA-Natal Database (FNDB). In the analysis, it was 
observed the influence of the textual genres and the educational level of the informants 
in the use of E and AÍ. The results, obtained through quantitative analysis, did not reveal 
significant differences regarding the textual genre, because the usage rate of the 
connectors was similar. Regarding the level of education, there was an expected 
increase from the more formal connector E from Elementary School to Middle School 
and a subsequent drop in High School, which does not confirm the initial hypothesis. 
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Keywords: Connectors; Textual genre; Schooling; Procedural report. 

Introdução 

A sociolinguística, segundo Tagliamonte (2006), defende que a língua existe situada, 
sendo usada por determinados indivíduos em contextos particulares e motivada pelas 
mais variadas razões. Fatores sociais e estilísticos influem diretamente nas escolhas 
linguísticas por parte dos falantes. Esses fatores, implicam variação e mudança, tendo 
em vista que o uso homogêneo da língua é impossível. Nesse contexto, Labov 
(2008[1971]), precursor nos estudos da sociolinguística variacionista, afirma que o 
sistema linguístico oferece formas diversas e alternativas de se dizer a mesma coisa, 
ou seja, existem formas variantes que coexistem em comunidades de fala e podem ser 

usadas intercambiavelmente, como é o caso do objeto de estudo da presente pesquisa. 

Neste trabalho, que está amparado nos pressupostos teórico-metodológicos da 
sociolinguística variacionista, foram analisados os conectores E e AÍ como indicadores 
de sequenciação temporal. Um pequeno recorte da comunidade de fala natalense serviu 
como base para a pesquisa em questão. Os dados foram coletados em entrevistas 
sociolinguísticas que compõe o Banco de Dados FALA-Natal de diferentes faixas etárias 
e níveis de escolaridade. 

No que corresponde aos estudos sociolinguísticos, é fundamental, ainda, destacar a 
importância da seleção e análise de dados de contexto de fala real, ou vernacular, haja 
vista que é esta que constitui “o material básico para a análise socolinguística” 
(TARALLO, 1985). Seguem alguns trechos de entrevistas que exemplificam o uso dos 
conectores: 

1) Aí eu dormi assim. Aí quando foi no outro dia a dor tinha aliviado, não tava mais 
doendo tanto como tava doendo. Aí quando anoiteceu de novo a dor apertou de novo, 
começou a doer, doer, doer, doer, eu comecei a chorar, aí mãe disse que não ia me 
levar pro hospital, que não tinha tempo que tava perdendo. (BDFN; ENTREVISTA 13) 

2) E eu botei a cola dentro do livro, e quando abri o livro pra ver a cola que a prova é 
em dupla, eu dizia, e a menina do lado escrevia, foi quando o professor virou. (BDFN; 
ENTREVISTA 19) 

3) Presunto ou então peru... eh... queijo e misturo tudo quando o arroz está pronto, e aí 
eu coloco numa mesma panela ou então num refratário, coloco lá no forno e tipo misturo 
tudo, coloco queijo por cima, orégano aí dá tipo aquela coisa do sabor da pizza, mas... 
(BDFN; ENTREVISTA 15) 

São objetivos da pesquisa: 

1) Analisar os conectores sequenciadores E e AÍ como variantes na indicação de 
sequenciação temporal em narrativas de experiência pessoal e em relatos de 
procedimentos produzidos oralmente, em situação de entrevista sociolinguística, por 
natalenses de 15 a 21 anos. 

2) Averiguar se a narrativa de experiência pessoal e os relatos de procedimentos, que 
podem ser diferenciados estilisticamente, influenciam o uso dos conectores E e AÍ. 
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3) Verificar se o nível de escolaridade dos informantes influencia o uso dos conectores 
E e AÍ. 

Segundo Barreto (1999), o E chegou à língua portuguesa como conector, derivado do 
ET latino. O AÍ é um conector mais recente. Em um estudo tendo como fonte textos 
datados do século XIII ao XX, foram encontrados dados desse conector apenas a partir 
da primeira metade do século XX (cf. TAVARES, 2014). Como o AÍ é um conector mais 
recente, pode estar em processo de mudança na direção de aumento de uso na 
indicação da sequenciação temporal, às expensas do E, que pode estar perdendo 
espaço. Fatores como gênero textual e escolaridade podem trazer indícios a esse 
respeito. 

 
Metodologia 

 
Esta pesquisa caracteriza-se pelo tratamento quantitativo dos dados de acordo com a 
perspectiva da Sociolinguística Variacionista, segundo a qual variáveis ou grupos de 
fatores de ordem social, estilística e linguística devem ser controladas quantitativamente 
como possíveis influenciadoras do fenômeno variável investigado. Focalizamos aqui 
dois grupos de fatores, o gênero textual e a escolaridade. 

Em termos de procedimentos, a abordagem é experimental, consistindo em “determinar 
um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definir 
as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto” (GIL, 
2007 apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 36). Considerando os objetivos visados, a 
pesquisa é de natureza explicativa, buscando explicitar “o porquê das coisas através 
dos resultados oferecidos” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 35). 

Os dados analisados foram retirados de narrativas de experiência pessoal e relatos de 
procedimento presentes em doze entrevistas sociolinguísticas, parte do BDFN. Além de 
analisar os gêneros já mencionados, foi considerado também o nível de escolaridade 
dos informantes, homens e mulheres entre 15 e 21 anos, sendo eles do Ensino 
Fundamental I e II e Ensino Médio. A constituição do BDFN foi aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da UFRN, parecer nº 244.207/CAAE 11652312.2.0000.5537. 

As ocorrências dos conectores E e AÍ identificadas nas entrevistas foram codificadas e 
submetidas ao programa estatístico GOLDVARB X, que permite a sistematização dos 
dados, fornecendo frequências e percentuais necessários para a análise dos resultados. 

No que corresponde à coleta de dados, Freitag (2014) destaca a importância de um 
banco de dados que considere o uso concreto da fala em contextos reais e afirma que 
“a entrevista sociolinguística se configura como um protocolo que visa fazer emergir o 
vernáculo de um indivíduo representativo de uma dada comunidade de fala”. Ou seja, 
nos estudos variacionistas, a entrevista sociolinguística se sobressai como fonte de 
dados à medida que possibilita, por meio do estimulo do entrevistador, o surgimento de 
estilo de fala vernacular, que se caracteriza como aquele em que o informante está mais 
preocupado com aquilo que está falando do que como a forma que fala (LABOV, 2008; 
TARALLO, 1985). A entrevista sociolinguística tem também um caráter macrogenérico 
que permite a distinção de gêneros textuais como a narrativa de experiência pessoal e 
o relato de procedimento. 
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Segundo Tavares (2014, p. 211), “a narrativa de experiência pessoal é uma narrativa 
não ficcional em que o narrador conta um ou mais eventos que se passaram em certo 
tempo e lugar, envolvendo a si mesmo e, talvez, a outros indivíduos.” Nesse gênero, 
aquele que conta a história é também protagonista dela. O envolvimento emocional, 
assim, é inevitável (NORRICK, 2013). E é graças a esse envolvimento que vai emergir 
o vernáculo, o que a narrativa de experiência pessoal um gênero marcadamente 
informal. 

Sob o rótulo relato de procedimentos, agrupamos gêneros de natureza instrucional em 
que são descritas as etapas necessárias à realização de alguma tarefa ou processo, 
caracterizando-se pela exposição dos eventos em ordem cronológica e pela ênfase na 
ação. No caso do Banco de Dados FALA-Natal, entre os relatos de procedimentos, 
destacam-se especialmente receitas culinárias, mas também aparecem instruções para 
brincadeiras infantis e jogos de computador. Nesse tipo de relato, o falante tende a não 
se envolver emocionalmente, concentrando-se em uma descrição objetiva de 
sequências de etapas, o que pode resultar em um maior monitoramento da fala do que 
aquele que costuma ser manifestado em narrativas de experiência pessoal. 

É possível concluir com base no que já foi posto que os dados desta pesquisa são de 
natureza informal. Assim, espera-se que o conector AÍ, mais recente na língua, apareça 
com mais frequência, haja vista que o conector em questão é frequentemente apontado 
como informal e mesmo como vício de linguagem e acaba surgindo em contextos mais 
informais (cf. SILVA, 2013). O conector E, por outro lado, deve surgir com menos 
frequência, considerando o seu caráter neutro estilisticamente, o que pode fazer com 
que seja pouco favorecido pelos gêneros considerados na pesquisa (TAVARES, 2014). 

Analisar, por fim, o nível de escolaridade torna-se importante à medida que se considera 
a hipótese de prestígio dos conectores, tendo em vista que, em situação de variação, é 
de se esperar que indivíduos mais escolarizados optem mais pelo conector E do que 
aqueles com nível mais baixo. Isso ocorre porque a escolarização continuada tende a 
contribuir para o aumento do uso das variantes mais formais ou neutras estilisticamente, 
caso do E, o que, por consequência, leva a uma padronização maior da fala (TAVARES, 
2008). 

O fator escolaridade vem também sendo utilizado como um fator que compõe a 
avaliação de classe social dos informantes, considerando que membro de classes 
sociais mais baixas tem poucas condições de acesso e permanência à escola 
(MENDES; OUSHIRO, 2012). Indícios dessa divergência puderam ser observados nos 
informantes da pesquisa à medida que se observa que alguns deles estavam 
desnivelados e desligados da escola. 

 
Resultados e Discussões 

 

É possível observar, nas tabelas a seguir, a distribuição dos conectores E e AÍ quanto 
ao gênero textual e à escolaridade, considerado um total de 315 ocorrências de 
conectores na indicação de sequenciação temporal. 

Tabela 1: Influência do gênero textual sobre o uso dos conectores E e AÍ 
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Percebe-se, com base nos dados da Tabela 1, que o conector AÍ foi utilizado com mais 
frequência na fala dos informantes, compondo 219 (70%) das ocorrências, ao passo 
que houve apenas 96 (30%) do conector E. Os conectores apresentaram frequência de 
uso bastante similar na narrativa de experiência pessoal e no relato de opinião. No 
primeiro gênero, o conector E surgiu 86 vezes (30%) e o conector AÍ surgiu 198 vezes 
(70%). E no segundo, o conector E surgiu 10 vezes (32%), enquanto o conector aí, 21 
(68%). Vê-se que o percentual de distribuição dos conectores nos dois gêneros é 
bastante similar. Uma vez que não ocorreu divergência significativa, a hipótese inicial 

não foi confirmada. 

O fato de a distribuição geral apresentar o AÍ como conector mais frequente aponta para 
a possibilidade de que ele, mais recente que o E na língua, não está mais em situação 
de mudança em curso, mas caminhando para uma estabilidade, concorrendo 
diretamente com o conector E. Além disso, é importante destacar que o fato de haver 
menos conectores no relato de procedimentos não significa que se usem menos 
conectores nesse caso, mas que a quantidade de relatos de procedimento nas 
entrevistas foi menor que a de narrativa de experiência pessoal. 

Na Tabla 2 estão dispostos os resultados referentes ao uso do E e do AÍ quanto à 
escolaridade dos informantes. A hipótese é que, à medida que aumente o nível de 
escolaridade, aumente também o uso do E, variante estilisticamente neutra. 

Tabela 2: Influência da escolaridade sobre o uso dos conectores E e AÍ 

Na distribuição geral, é possível perceber que, em todos os níveis de escolaridade, os 
informantes utilizaram mais o conector AÍ, que surgiu 219 vezes (70%), e menos o 
conector E, que surgiu apenas 96 vezes (30%). No que corresponde ao fundamental I, 
vê-se o reflexo da distribuição geral: o AÍ aparece 69 vezes (84%) na fala dos 
informantes, enquanto o E, 13 vezes (16%). No fundamental II. o conector mais recente 
segue sendo mais utilizado, com 110 ocorrências (62%), mas diverge da primeira fase 
do Ensino fundamental, à medida que o uso do conector E aumenta, com 69 ocorrências 
(38%). O padrão não tem continuidade com os informantes do Ensino Médio, haja vista 
que há novamente um aumento no uso do conector AÍ, com 40 ocorrências (74%), e 
uma diminuição no uso do conector E, com 14 ocorrências (26%), em relação a fase de 
ensino anterior. 

Em outras palavras, ao analisar a Tabela 2 verticalmente, vemos que não houve 
divergência significativa quanto a utilização do conector E no Fundamental I e Ensino 
Médio, surgindo 13 ocorrências no primeiro e 14 no segundo. A frequência de uso do AÍ 
nesses dois níveis de escolarização também foi similar, apesar de divergir um pouco 
mais. No Fundamental I, os informantes usaram 69 vezes o conector e, no Ensino 
Médio, 40. O pico de uso de ambos os conectores, como já foi indicado, ocorreu no 
Fundamental II, em que os informantes usaram 69 vezes o conector E e 110 vezes o 
conector AÍ. 

A possível estabilidade do conector AÍ também vai se confirmando quando são 
considerados os níveis de escolaridade. Os resultados referentes ao Fundamental I já 
eram esperados, tendo em vista que há a tendência de uma frequência maior no uso do 
conector de menor prestígio social por parte dos informantes com menor nível de 
escolaridade. 
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Também já era esperado que houvesse um pequeno aumento no uso do conector E em 
relação ao AÍ no Fundamental II, pois, à medida que aumenta o tempo de escolarização 
do informante, é esperado ele recorra mais a variantes mais formais. Os resultados 
referentes ao Ensino Médio são os que surpreendem, pois há novamente uma queda 

no uso do conector E, que não era esperada, mas que é justificável. 

Grande parte das pessoas que estão cursando o Ensino médio são adolescentes. Nessa 
fase da vida há uma necessidade de auto afirmação por parte do jovem, uma 
necessidade de distanciamento de outras faixas etárias e de aproximação da sua faixa 
de idade. Considerando, ainda, que é, dentre outros aspectos, por meio da linguagem 
que o indivíduo se mostra perante a sociedade, é de se esperar que esses jovens façam 
cada vez mais uso das variantes mais inovadoras na língua (TAGLIAMONTE, 2006). 

 

Conclusão 

 
No presente trabalho, foram analisados os conectores E e AÍ desempenhando a função 
de sequenciadores temporais na fala de natalenses. Os dados analisados foram 
retirados de narrativas de experiência pessoal e relatos de procedimentos em 
entrevistas sociolinguísticas, tendo como aporte teórico-metodológico os preceitos da 
sociolinguística variacionista. 

Ao analisar a frequência dos conectores, não foi constatado aumento gradual do 
conector AÍ, mas uma utilização proporcionalmente maior que a da forma mais 
prestigiada E tanto no que corresponde aos gêneros, quanto aos níveis de ensino. 

Esses resultados apontam, pois, para uma mudança já consolidada. 

Tanto nas narrativas de experiência pessoal como nos relatos de procedimento, como 
já foi comentado, houve um uso proporcionalmente similar de ambos conectores. Esse 
resultado não indica uma influência do gênero discursivo no uso dos conectores. 

Quanto a escolaridade, percebemos que há uma aparente influência na utilização dos 
conectores entre o Fundamental I e o Fundamental II, já que, como era esperado, a 
forma mais prestigiada E é mais utilizada pelos informantes com mais tempo de 
escolarização. No entanto, a posterior queda do conector E e consequente aumento do 
conector AÍ entre o Fundamental II e o Ensino Médio não ratifica a hipótese inicial. É 
justificável, todavia, quando consideramos a idade dos informantes que geralmente 
estão nesse nível escolar. É nesse período da adolescência que o jovem tenta se 
distanciar de outras faixas de idade e se afirmar perante a sociedade. Usar formas 

linguísticas inovadoras é uma das estratégias (cf. CHAMBERS, 2003). 
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TÍTULO: PERFIL DAS JUVENTUDES POTIGUARES: muitas juventudes, múltiplas 

dimensões. 

Resumo 

Motivado pela pesquisa que culminou no livro Retratos da juventude brasileira: análise 
de uma pesquisa nacional (Braco & Abramo, 2011), o projeto Perfil das juventudes 
potiguares: as juventudes do Rio Grande do Norte em múltiplas dimensões, tem por 
objetivo coletar uma série de dados que permitam delinear o perfil das juventudes do 
estado, podendo assim contribuir para o embase de políticas públicas de juventude, 
mais adequadas à realidade local e as particularidades do território. Compreende-se 
juventudes enquanto termo plural, uma vez que se parte da concepção da existência de 
amplas formas de vivência da fase que, aqui, é entendida como dos 15 aos 29 anos. 
Desse modo, não é possível pensar em uma juventude homogênea, mas sim na 
heterogeneidade dessas experiências que variam de acordo com raça, classe, gênero 
e uma série de outras variáveis. Dividido em nove eixos, o instrumento pretende 
alcançar as diferentes dimensões da vida dos jovens, tratando de temas como saúde, 
mobilidade urbana, acesso à justiça e ao ensino, e passando também por tópicos 
relativos esporte, lazer e cultura. O Até o momento, foram recolhidas 676 respostas por 
meio de questionário online, sendo, 317, destas, de alunos cursando o ensino superior. 
Sendo assim, neste relatório iremos priorizar a análise voltada à realidade de estudantes 
universitários, uma vez que os dados não nos permitem ainda uma análise mais global 
do perfil das juventudes de todo o RN. 
 
Palavras-chave: Juventude; participação política; participação social. 

TITLE: Rio Grande do Norte youth profile 

Abstract 

Motivated by the research that culminated in the book Portraits of Brazilian youth: 
analysis of a national research (Braco & Abramo, 2011), the project Profile of the 
Potiguares youths: the youths of Rio Grande do Norte in multiple dimensions, aims to 
collect a series of data that allow us to delineate the profile of youths in the state, thus 
contributing to the foundation of youth public policies, more appropriate to the local reality 
and the particularities of the territory. Youth is understood as a plural term, since it starts 
from the conception of the existence of broad forms of experience of the phase that, 
here, is understood as between 15 and 29 years old. Thus, it is not possible to think of a 
homogeneous youth, but the heterogeneity of these experiences that vary according to 
race, class, gender and a number of other variables. Divided into nine axes, the 
instrument aims to reach the different dimensions of young people's lives, addressing 
topics such as health, urban mobility, access to justice and education, as well as topics 
related to sport, leisure and culture. O To date, 676 responses have been collected 
through an online questionnaire, 317 of them from students in higher education. 
Therefore, in this report we will prioritize the analysis focused on the reality of university 
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students, since the data do not yet allow us a more global analysis of the profile of youths 
throughout the RN. 
 
Keywords: Youth; Political participation; Social participation. 

Introdução 

O estado do Rio Grande do Norte conta com mais de um quarto da sua população 
formada por jovens, chegando a somar cerca de 890 mil pessoas com idades entre 15 
e 29 anos (IBGE, 2015). Aqui, compreende-se juventude em consonância com o 
estabelecido pelo Estatuto da juventude (Lei n. 12.852, 2013), que prevê os direitos dos 
jovens, bem como subsidia a construção de princípios e diretrizes para políticas públicas 
de juventude, além do Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE. Ao se tratar de 
juventude, muitas são as imagens que circulam no cotidiano e que refletem a 
prevalência de um certo estereótipo de compreensão desse conceito. Em geral, 
enxerga-se o ser jovem enquanto uma fase transitória, muitas vezes de conexão entre 
a infância e a vida adulta, evidenciando, assim, o foco em um futuro, de algo que irá ser 
concretizado e que, para isso, é necessário percorrer algumas etapas. Essa concepção 
acaba, muitas vezes, deixando de lado a completude desse momento. Algumas outras 
visões colocam a juventude enquanto momento de crise ou de pura experimentação, 
reduzindo, assim as concepções a respeito do tema (Morcellini, 1997; Zaluar, 1997; 
Abromavay et al.,1999, como citado por Dayrell, 2003). Dayrell (2003) evidencia a 
importância de superar as concepções pré-estabelecidas de juventude, sobretudo 
observando o perigo de cair na formulação de estereótipos negativos. Por isso a 
importância de reconhecer que a construção dos indivíduos se dá de forma social e é 
balizado pelas experiências do cotidiano que são próprias de cada um. Tendo isso em 
mente, propõe-se aqui questionar o uso do termo “juventude”, no singular, uma vez que 
transmite a ideia de unidade, podendo permitir interpretações que remetam a 
homogeneidade dessa construção. Com a intenção de esclarecer a perspectiva adotada 
na pesquisa, faremos o uso do termo “juventudes”, redigido no plural, para enfatizar a 
existência de um grande leque de possibilidades de experiência e vivência desse recorte 
de construção da vida. Dessa forma, compreende-se que “a juventude” é uma condição 
social atravessada por marcadores de classe, gênero, etnia e culturas (Attias-Donfut, 
1996, como citado por Sposito & Carrano, 2003; Paralva, 1997, como citado por Dayrell, 
2003). Partimos do pressuposto de que apesar de compartilharem da mesma faixa 
etária, os adolescentes e jovens adultos não compartilham das mesmas realidades de 
vida. Isso se dá porque as construções subjetivas se dão em espaços amplamente 
diversos, envolvendo uma pluralidade de territórios, acesso a direitos e relações 
interpessoais. As relações que são estabelecidas, os compartilhamentos e trocas, bem 
como conflitos e necessidades que marcam a vida desses sujeitos se tornam influentes 
na concepção de mundo e nas formas de comportamento, bem como transpassam o 
próprio lugar que cada um desses jovens ocupa na sociedade (Sarti, 1996, 1999, como 
citado por Dayrell, 2003). Tendo por inspiração a publicação do material Retratos da 
juventude brasileira: análise de uma pesquisa nacional (Braco & Abramo, 2011), que 
proveu a coleta de informações sobre a juventude do país, notou-se a importância de 
um diagnóstico a nível local, fazendo um recorte mais específico do Rio Grande do 
Norte, que veiculasse um contato com a realidade das juventudes dessa região 
especificamente. Sendo assim, a pesquisa Perfil Das Juventudes Potiguares: As 
juventudes do Rio Grande do Norte em múltiplas dimensões, pretende coletar 
informações sobre os diversos âmbitos que compõem as vivências de juventudes no 
estado, objetivando compreender quem são essas juventudes e como elas se articulam 
social e politicamente. 
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Metodologia 

 
Tem-se enquanto participantes da pesquisa, jovens de 15 a 29 anos, independente de 
identidade de gênero, que residem tanto nas áreas urbanas quanto áreas rurais do Rio 
Grande do Norte. Para a coleta dos dados serão utilizados métodos mistos, ou seja, a 
pesquisa se enquadra na categoria quali-quinti. O contato com os participantes se dá 
por meio de questionário estruturado, de modelo autoexplicativo e disponível em dois 
formatos: digital – por meio da plataforma do google forms – para aqueles que dispõem 
de acesso à internet; e impresso para aqueles que não disporem de acesso ao meio 
digital. Nos casos em que, por algum motivo, o participante não possa responder de 
forma autônoma, contar-se-á com a presença de um aplicador que lerá e registrará as 
respostas dadas. O instrumento se apresenta dividido em 10 eixos que contemplam 
diversos âmbitos da vida das juventudes: Família e moradia; Esporte, lazer e cultura; 
Segurança e acesso à justiça; Mobilidade urbana; Educação e trabalho; Acesso à 
informação e comunicação; Participação social e política; Território e meio ambiente; 
Identidade; Saúde. O instrumento produzido foi inspirado no questionário utilizado pela 
Pesquisa Nacional – Retratos da juventude brasileira (Braco & Abramo, 2011) - que teve 
por intuito traçar o perfil da juventude Brasileira. Esse instrumento previa uma série de 
eixos e temáticas relativas ás vivências das juventudes e serviu de modelo para a 
elaboração de um questionário adaptado à realidade norte-rio-grandense. Para que se 
consiga o alcance do objetivo, é fundamental que a pesquisa seja capaz de atingir o 
máximo de jovens possível, de forma que algumas vias de acesso foram traçadas. Por 
exemplo, o contato por meio eletrônico, principalmente pelas redes sociais, se apresenta 
enquanto forte estratégia de aproximação com o público alvo. A veiculação do 
questionário nessas plataformas se mostra como a principal maneira de divulgação da 
pesquisa e intenta-se o alcance de um vasto número de participantes que desejem 
contribuir voluntariamente a construção dos dados. Outra forma de acesso aos 
participantes se dará, futuramente, por meio do contato direto com determinadas 
instituições que de alguma forma se relacionem com vivências de juventudes, tais como 
instituições de ensino médio e superior, Organizações não governamentais (ONGs), 
instituições do Sistema Penitenciário e do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (SINASE), instituições de veiculação e intermediação de trabalho, como 
Sistema Nacional de Empregos (SINE), além de outros espaços de convivência das 
juventudes. Uma terceira forma de alcance a esses jovens dar-se-á por meio da técnica 
conhecida por “Bola de neve” (Biernacki & Waldorf, 1981; Marcus et al, 2016), que 
consiste em indicações feitas por jovens que vierem a participar da pesquisa e sinalizem 
outras pessoas que possam contribuir enquanto respondentes. É de suma importância 
que a coleta de dados seja feita de modo a abarcar a diversidade que compõe a 
categoria juventude. Por isso atenta-se para a divulgação do instrumento de pesquisa 
entre grupos de diferentes classes sociais, escolaridades, e que contem com trajetórias 
e experiências amplas e diversas. Em se tratando da análise dos dados, o material 
coletado será sistematizado em um banco. As respostas por meio da via on-line já serão 
automaticamente depositadas no banco, enquanto as respostas dos questionários 
impressos serão colocadas posteriormente. Periodicamente algumas análises 
específicas serão feitas com o objetivo se compreender melhor realidades específicas. 
Busca-se que a análise não seja apenas um processo final, mas que se dê de forma 
contínua e progressiva, contribuindo para que algumas informações relevantes, por 
exemplo à implementação de políticas públicas, sejam utilizadas a tempo. A análise dos 
dados também pretende debruçar-se sobre possíveis cruzamentos, como por exemplo, 
condições socioeconômicas, gênero, raça e identidade, escolaridade e territórios. 
 
Resultados e Discussões 
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É fundamental sublinhar que a pesquisa se encontra em andamento. As primeiras 
aplicações já foram iniciadas prioritariamente por meio digital. Essa pontuação é 
importante para justificar as formas de análise possíveis até então. Os dados ainda não 
são conclusivos de forma a generalizar, não sendo possível traçar supostos perfis para 
as juventudes potiguares neste momento. Aqui, buscaremos fazer pequenas avaliações 
de resultados já alcançados, uma vez que se tem um número considerável de respostas 
- Reconhecendo que tal volume ainda se encontra restrito a uma determinada realidade. 
Essa primeira coleta ainda se mostra restrita a determinadas realidade de uma 
determinada juventude (Attias-Donfut, 1996, como citado por Sposito & Carrano, 2003; 
Paralva, 1997, como citado por Dayrell, 2003). não podendo ser generalizada para a 
população, principalmente pelo fato de ser uma versão online. Esse modelo já 
pressupõe que os respondentes são jovens com acesso a internet e dispõem de 
escolaridade suficiente para estarem aptos a ler e interpretar, o que é um analisador 
importante para a pesquisa. Assumindo a particularidade dessa amostra, já se faz 
possível analisar algumas questões expressas nos questionários. Partindo inicialmente 
do questionário online, foi possível a coleta de 676 respostas ao instrumento. Essas 
respostas foram provenientes de diversos municípios do RN e teve como foco a 
aplicação à estudantes de ensino superior. A pesquisa teve como nicho inicial 
estudantes de graduação, que representaram quase 48% dos respondentes. Dessa 
forma, a análise feita neste momento dará enfoque à realidade de jovens universitários, 
uma vez que a amostra ainda se encontra muito restrita para se pensar em análises 
mais gerais. Dos respondentes universitários, 316 se encontram cursando graduação - 
sendo 60 destes matriculados em universidades privadas e 256 de instituições públicas 
- e 9 não estão estudando no momento. Desse total, 79 estudantes recebem auxílio 
para acessar ou permanecer estudando na Universidade, o que representa cerca de 
25% desses alunos. Dentre os que recebem auxílio, a grande maioria (63 alunos) se 
encontram matriculados em instituições públicas. A respeito das atuais ocupações, 
enquanto 201 só estudam, 113 jovens se encontram estudando e trabalhando 
simultâneamente. Esses jovens que se encontram nessas duas ocupações têm média 
de idade de 22 anos. 72 desses respondentes recebem até 1 salário mínimo e nenhum 
deles chega a receber mais de 3 salários mínimos. Ou seja, o teto salarial deste grupo 
de jovens é de 2862,00 reais, associado a isso, quase 25% deles sequer possui registro 
trabalhista. Esses resultados reforçam dados de outras pesquisas que trazem os índices 
de baixa remuneração da classe trabalhadora jovem no Brasil. A realidade apresentada 
nesta pesquisa segue exatamente a realidade brasileira. Em 2016, dados do IBGE 
(2015) mostram que a renda média mensal do jovem brasileiro não ultrapassa 2 salários 
mínimos. Metade dos jovens se autodeclaram brancos, enquanto apenas 14% se 
autodeclararam pretos. Por outro lado, 37% se autodeclararam pardos e 3% amarelos 
ou indígenas. Esse quadro corrabora com demais pesquisas específicas sobre 
juventude e ensino superior (Silva & Botelho, 2016), onde demonstra uma evolução 
progressiva da presença de jovens pretos e pardos nessa faixa educacional, sobretudo 
nas universidades públicas, resultado potencializado pela política reparativa de cotas 
raciais, sociais e indígenas no ensino público superior federal. Esses jovens precisam 
se manter trabalhando até mesmo para a manutenção de seus estudos. Cerca de 40% 
dos respondentes nasceram em cidades distintas daquelas que residem atualmente. 
Em geral, essa mudança se deu principalmente para a capital e para outras cidades de 
referência, que são justamente as que possuem instituições de ensino técnico e 
superior. Essa realidade faz pensar sobre a necessidade de fortalecimento dos auxílios 
para manutenção desses jovens estudando. A necessidade de renda se mostra 
enquanto prioridade, uma vez que é necessária a manutenção básica. Quando não é 
possível sustentar essas necessidades, muitas vezes os estudos precisam ser 
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colocados de lado, como forma de manutenção da própria sobrevivência. Em se 
tratando de planos para o futuro, 200 jovens afirmaram que o trabalho com carteira 
assinada é um plano, bem como fazer concurso público. Isso faz pensar no desejo de 
estabilidade e possibilidade de aquisição de bens duráveis, bem como casa própria, 
carros e tecnologias. Por se tratar de um grupo de alunos universitários, o desejo em 
prestar concursos e conquistar trabalhos de carteira assinada aparece quase como uma 
continuação da preparação acadêmica que vêm tendo. Análises futuras poderão cruzar 
dados e comparar com outras realidades de jovens Potiguares. Temas como o de 
participação política e social também estão presentes no questionário e trouxeram 
dados interessantes a serem pensados. A grande maioria dos respondentes, 253, 
acredita que a realidade pode ser mudada e que eles estão fazendo suas respectivas 
partes em prol dessa mudança. Por outro lado, os ítens “desinteresse”, “descrença” e 
“falta de identificação” foram apontados como os principais desafios à participação 
política desses jovens. “Falta de tempo” e “falta de apoio” também foram fortemente 
apontadas, muitas vezes aparecendo concomitantes à outras opções de resposta. 
Essas informações podem ser demonstrativas do quanto a participação política e social 
da juventude ainda é fragilizada, apesar do forte papel que essa mesma juventude 
desempenha nessa realidade. Quando questionados acerca do que pensam sobre 
política 46% afirmaram acreditar na política como estratégia coletiva de transformação 
da realidade, e 40% defendem que a política está em tudo e participam dela enquanto 
forma de cumprir seu papel cidadão. Por outro lado, 10% afirmaram que, apesar de 
considerarem a política importante, preferem não se envolver. Esses resultados, 
demonstram que apesar de grande parte dos respondentes apresentarem desinteresse 
ou descrença na participação política, quase 90% deles reconhecem a importância 
desse papel político, no poder de transformação e na sua participação enquanto 
promotora de cidadania. A partir disso, pode-se pensar quais seriam possíveis 
estratégias de aproximação da juventude com a participação política e no fomento 
necessário ao crescimento do interesse e crença neste âmbito fundamental da vida 
social. A relação do grupo de jovens universitários com as tecnologias é bastante forte. 
97% afirmaram estar sempre conectados ou acessando à internet. Segundo os dados 
coletados, esse meio é também o principal responsável pela promoção de informações, 
lazer e contribuição nos estudos e trabalho. A maioria dos respondentes afirmou que o 
uso mais frequente da internet se dá em casa, o que demonstra a acessibilidade à rede, 
mas também foram apresentados como locais de acesso mais frequente da internet 
locais públicos, como praças e as universidades, além dos locais de trabalho. Em média, 
esses jovens destinam 8,5 horas dos seus dias para uso da internet. Esse alto valor 
pode estar ligado às atuais facilidades de acesso por meio de dados móveis, que 
permitem aos usuários estarem conectados 24h por dia, em praticamente qualquer 
lugar. E essa proximidade com as tecnologias, pode ser pensada enquanto estratégia 
de aproximação da juventude com a participação social, uma vez que as redes sociais 
tem forte poder de aproximação. O questionário também debruça atenção sobre 
questões de saúde relativas a esses jovens. Os dados mostram que esse jovens, em 
geral, procuram os serviços de saúde para exames de rotina, acesso a vacinas e 
medicamentos. São acessados tanto serviços públicos quanto privados, aparecendo 
como mais buscadas as UPAS, UBSs e Consultórios particulares. Ao serem 
questionados acerca da frequência com que buscam tais serviços, um número 
significativo de jovens, 289, respondeu “Às vezes” ou “Nunca”. Esse número levanta a 
questão a respeito da acessibilidade desses serviços de saúde, bem como levanta 
questões a respeito do porquê dessa pouca procura por tais aparelhos da rede de 
atendimento. 
 
Conclusão 
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A pesquisa do Perfil das Juventudes Potiguares, se mostra enquanto pioneira na 
investigação e análise da realidade dos jovens do Rio Grande do Norte. Apesar da 
existência de pesquisas à nível nacional, os dados extraídos dos questionários dos 
jovens potiguares trazem uma realidade muito particular, que diz sobre o território no 
qual esses jovens vivem, suas particularidades e necessidades específicas. Levando 
em consideração que diferentes territórios apresentam realidades igualmente distintas, 
esse modelo de pesquisa se apresenta enquanto ferramenta de diagnóstico da 
realidade local, podendo contribuir, assim, para embasar ações que realmente façam 
sentido com a realidade concreta dessas pessoas. A pesquisa realizada anos atrás, de 
abrangência nacional, apresentou um panorama mais geral da realidade brasileira e 
evidenciou a necessidade de aprofundamentos mais específicos dentro das realidades 
de diferentes regiões. É enxergando a necessidade desse movimento que se pensa na 
elaboração do perfil das juventudes potiguares, visando também servir de inspiração 
para que outras pesquisas semelhantes sejam realizadas, podendo produzir dados mais 
concretos e particulares das vivências de cada espaço. Por se tratar de dados ainda 
iniciais, como já foi pontuado, ainda não se faz possível trabalhar com generalizações. 
A escolha do nicho aqui analisado, estudantes universitários, se deu pelo grande 
número de respondentes pertencentes à essa realidade. As vivências de jovens que 
estão inseridos no ensino superior, já é carregada de pressupostos que não dizem 
respeito à outras vivências de juventude, por isso, a necessidade de estratificar essa 
análise. Por exemplo, o simples fato de estar estudando, de saber ler e escrever, de ter 
acesso ao ensino superior, seja público ou privado, de ter acesso a transporte, internet 
e atividades de lazer, já reduz bastante a amostra da realidade. A pesquisa se aproxima 
da realidade à medida que repete padrões de dados da pesquisa nacional, bem como 
da última Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios - PNAD - (IBGE, 2015). Isso 
demonstra o quanto as realidades dos jovens abordados nesta pesquisa se aproximam 
das realidades de outras coletas e investigações a respeito da juventude. Infelizmente, 
muitas dessas aproximações ainda são preocupantes e reproduzem as desigualdades 
e injustiças que permeiam o país. Nisso podemos citar a baixa inserção de alunos pretos 
nas universidades, bem como a necessidade de jornadas duplas ou triplas de estudo e 
trabalho para se manterem estudando (IBGE, 2015), bem como o baixo incentivo à 
permanência estudantil. Ao evidenciar o grande número de jovens do Rio Grande do 
Norte que saem de suas cidades de origem para estudar, muitas vezes nas capitais ou 
demais cidades de referência da região, a pesquisa coloca luz sobre a necessidade de 
incentivo para a manutenção desses estudantes dentro das instituições de ensino. 
Apesar dos processos de interiorização do ensino. 
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TÍTULO: Heráclito na visão de Nietzsche 

Resumo 

 

Trata-se de se aventurar conceitualmente, não somente nos fragmentos de Heráclito, 
mas enviesá-los pelo olhar do jovem Nietzsche, filólogo e escritor de seu escrito 
póstumo inconfundível A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos. Como seu primeiro 
manuscrito, perscrutou cuidadosa e poeticamente os verbetes perpassados pela história 
da filosofia dos, ditos por ele, filósofos arcaicos (arché), aproximando-se deles, de tal 
maneira, a ponto de evidenciar a personalidade de cada um, como uma metáfora para 
seus respectivos pensamentos metafísicos. Em seu manuscrito, Nietzsche se apropria 
e discute com grande rigor conceitos indeléveis do pensamento de Heráclito, como o 
fluxo incessante do vir-a-ser, e, junto a ele, a coexistência dos contrários, que permite o 
movimento permanente do devir, único e eterno. Nesta pesquisa, o recorte de análise 
se encontra, mais do que aos filósofos pré-platônicos (ou arcaicos), ao intuitivo 

Heráclito, como nomeadamente o caracteriza Nietzsche. 

 
 
Palavras-chave: Heráclito; Nietzsche; Linguagem poética. 

TITLE: Heraclitus, according to Nietzsche 

Abstract 

 

This research project concerns a matter of conceptually venturing, not only in Heraclitus's 
fragments, but also in biasing them according to the eyes of the young Nietzsche, the 
philologist and writer of his unmistakable posthumous writing: Philosophy in the Tragic 
Age of the Greeks. As his first manuscript, it carefully and poetically examined the entries 
pervaded by the history of philosophy of, referred to by him, archaic philosophers (arché). 
Nietzsche has approach them in such a manner: he was capable of highlighting each 
personality of them as a metaphor to their respective metaphysical thoughts. On his 
manuscript, Nietzsche rigorously appropriates and discusses indelible concepts of 
Heraclitus's thought, such as he incessant flow of becoming, and, along with it, the 
coexistence of opposites, which enables the permanent movement of becoming, unic 
and eternal. Once being more than the pre-Platonic (or archaic) philosophers, this 
research scope concerns the intuitive Heraclitus, as Nietzsche presents. 

 
 

Keywords: Heraclitus; Nietzsche; Poetic language. 
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Introdução 

Pensar interpretações acerca da Filosofia Antiga, mais precisamente dos filósofos 
arcaicos, aqueles que antecederam Platão, é sempre se pôr a questionar princípios 
primeiros que ordenaram o saber filosófico e que se reverberam até hoje. Nietzsche se 
ocupou com muita propriedade dessa leitura e escrita sobre o pensamento desses 
filósofos, olhando para as minúcias da própria história e entrelaçando os conceitos 
engajados pelos pré-platônicos, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Heráclito de 
Éfeso e Parmênides de Eléia. O trabalho aqui proposto, bem como a pesquisa 
construída, se incube em estabelecer um recorte para a visão de Nietzsche sobre o 
pensamento de Heráclito e sua filosofia do devir. Essa proposta de análise será 
construída tomando como base o texto A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos, de 
Nietzsche. 

 

Metodologia 

 
Nesta pesquisa, nos valemos precisamente dos textos do próprio Nietzsche, a fim de 
analisar, pela linguagem poética utilizada, as ideias acerca do pensamento de Heráclito, 
adentrando a própria interpretação. Ao analisá-las, conceitos importantes do filósofo 
arcaico em questão são resgatados e tomam espaço, assumindo, a partir dessa 
arqueologia do pensamento empreendida por Nietzsche, uma importância inconfundível 
na filologia própria do filósofo alemão, ao se debruçar sobre o pensamento heraclítico. 
Em sua interpretação, Nietzsche evidencia o lado artístico e intuitivo de Heráclito, 
usando a metáfora da inocência de uma criança brincando. “O dom de Heráclito é sua 
faculdade sublime de interpretação intuitiva”, diz Nietzsche (1873). A intenção da 
pesquisa foi empreender uma análise conceitual da visão de Nietzsche sobre a filosofia 
contemplativa de Heráclito, perscrutando o jogo de palavras e a linguagem poética sob 
o pensar intuitivo do filósofo arcaico. 
 
Resultados e Discussões 

 

À escrita de Nietzsche, o pensamento de Heráclito toma corpo sob um olhar estético. 
Se, numa natureza própria de encontrar-se e deter-se sobre o jogo da physis, Heráclito 
pôde dizer e exprimir a verdade, só o fez por uma intuição mística: esta é explicitamente 
a tese nietzschiana, sob a qual nos ocupamos na pesquisa em questão. Não basta 
adentrar somente nos fragmentos de Heráclito, perpassados pela história da filosofia, 
mas olhá-los sob a visão estética do Nietzsche filólogo que empreendeu uma linguagem 
poética à altura do pensamento heraclítico. Em seu escrito póstumo A Filosofia na Idade 
Trágica dos Gregos, essa visão estética é estruturada com grande rigor conceitual, no 
qual Nietzsche se apropria e discute conceitos indeléveis do pensamento de Heráclito, 
como o fluxo incessante do vir-a-ser, e, junto a ele, a coexistência dos contrários, que 
permite o movimento permanente do devir, único e eterno. A proeminência estética se 
mostra no uso metafórico da linguagem de Nietzsche, quando se debruça poética e 
filosoficamente sobre os conceitos metafísicos engajados por Heráclito. 

 
Conclusão 
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Dado o encaminhamento da pesquisa, os resultados dela obtidos com análise dos 
conceitos de Heráclito resgatados pelo jovem Nietzsche e, para além disso, na mesma 
medida, a percepção da linguagem poética a que se serve o filósofo alemão para recriar 
o pensamento heraclítico acerca do devir e do fluxo incessante do que existe, fez ser 
possível a delineação conceitual da sua estimada interpretação. Aos olhos de Nitzsche, 
portanto, Heráclito com suas ideias se expressa como um artista, contemplativo, assim 
como, também, uma criança brincando: inocente, intuitiva, alegre e sublime. Isso porque 
sabe bem que o fluxo da existência não é, como disse Anaximandro, uma expiação, 
mas, sim, uma dádiva, se desvelando a proeminência do pensamento de Heráclito, e, 
mais que isso, a interpretação poética e assertiva de Nietzsche num elogio à intuição. 
Cabe, ainda, se perguntar: que é a existência? Essa é, talvez, uma pergunta 
inconclusiva, mas a busca nos apetece e diz sobre quem somos, curiosos e meditativos, 

tal qual Heráclito. 
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TÍTULO: Cultura política e estratificação social no Brasil 

Resumo 

O estudo buscou formas de compreender a opinião pública do cidadão brasileiro sobre 
assuntos específicos. Dentre eles estão: a confiança interpessoal dos cidadãos; o apoio, 
a confiança e a avaliação das instituições brasileiras (Governo, Congresso Nacional, 
partidos políticos, polícia, forças armadas e igreja); como se configura a democracia no 
Brasil; e como se apresenta a cultura política dos brasileiros. Para obter esses dados 
foi utilizado o Latinobarômetro, que participam 19 países na América Latina e Caribe – 
com exceção de Cuba - desde 1995. No Brasil, o Instituto Ibope Inteligência aplica os 
questionários (LATINOBARÔMETRO, 2018). O estudo estruturou-se com base em 
estratificações sociais consagradas nas Ciências Sociais: faixa etária, gênero, 
escolaridade e classe social. Para tal compreensão, o texto foi realizado com as 
abordagens: minimalista e maximalista, respeitando as suas contribuições e limitações. 
Apesar de distintas, as duas interpretações convergem no ponto de que as instituições 
políticas democráticas são legitimadas por duas características: a responsabilidade e a 
responsividade dos governos. Elaboramos três tipos de categorias: os autoritários, os 
democráticos e os indiferentes. Não foram encontradas distinções significativas por 
idade e/ou por gênero. Por outro lado, os dados permitem refletir sobre a escolaridade 
e a economia na cultura política, e percebemos que os grupos mais vulneráveis são os 
mais indiferentes em relação à vida política nacional. 
 
Palavras-chave: Democracia. Cultura política. Latinobarômetro. 

TITLE: Political culture and social stratification. 

Abstract 

 

The study sought ways to understand the public opinion of the Brazilian citizen about 
specific subjects. These include: the interpersonal trust of citizens; the support, trust and 
evaluation of Brazilian institutions (Government, National Congress, political parties, 
police, armed forces and church); how is democracy configured in Brazil; and how the 
political culture of Brazilians is presented. To obtain these data, the Latinobarometer has 
been used, involving 19 countries in Latin America and the Caribbean - except Cuba - 
since 1995. In Brazil, the Ibope Intelligence Institute applies the questionnaires 
(LATINOBARÔMETRO, 2018). The study was structured based on social stratifications 
established in the Social Sciences: age, gender, education and social class. For such 
understanding, the text was made with the approaches: minimalist and maximalist, 
respecting their contributions and limitations. Although distinct, the two interpretations 
converge on the point that democratic political institutions are legitimized by two 
characteristics: the responsibility and responsiveness of governments. We elaborate 
three types of categories: the authoritarian, the democratic and the indifferent. No 
significant distinctions were found by age and / or gender. On the other hand, the data 
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allow us to reflect on education and economics in political culture, and we realize that 
the most vulnerable groups are the most indifferent to national political life. 

 
 

Keywords: Democracy. Political culture. Latinobarômetro. 

Introdução 

O objetivo deste trabalho é descrever e analisar a opinião pública dos cidadãos 
brasileiros a respeito da democracia, suas instituições, se há confiança interpessoal 
entre os indivíduos e a cultura política de seus cidadãos, tendo por base sua experiência 
prática com a democracia desde os anos de 1995 - quando o Latinobarômetro começou 
a realizar as pesquisas - ou seja, como a experiência dos cidadãos com as instituições 
democráticas influi sobre suas atitudes políticas. O trabalho atesta para a influência de 
dois tipos de literaturas da adesão à democracia: as referentes à abordagem da cultura 
política e as de avaliação de acordo com o desempenho de instituições democráticas. 

Em relação as diretrizes deste estudo, algumas dimensões adotadas pelas pesquisas 
do Latinobarômetro mostraram-se adequadas por utilizar variáveis relativas a valores e 
a instituições utilizadas em outras pesquisas internacionais, assegurando a 
possibilidade de comparação Moisés (2008). 

O modo de construção do artigo se deu em três estruturas. A primeira, com 
apresentação de alguns dados selecionados do Latinobarômetro, que referenciam o 
apoio à democracia, a confiança interpessoal e nas instituições e a avaliação que os 
cidadãos fazem sobre os serviços burocráticos. Na segunda etapa, é apresentada 
algumas das literaturas teóricas que dialogam ou divergem aos dados apresentados do 
Instituto Latinobarômetro. E, por fim, na terceira parte, são postas as considerações 
finais. 

 
Metodologia 

 

A proposta deste estudo é buscar formas de compreender como pensa o cidadão 
brasileiro, como se dá o apoio, a confiança e a avaliação à cerca das instituições 
brasileiras (Governo, Congresso Nacional, partidos políticos, polícia, forças armadas e 
igreja) e se há confiança interpessoal entre os indivíduos. Em suma, o artigo procura 
entender como se apresenta a democracia no Brasil e a cultura política de seus 
cidadãos. Para isto, foi utilizado o banco de dados do Instituto Latinobarômetro – em 
série e por anos específicos - com base em estratificações sociais consagradas nas 
Ciências Sociais: faixa etária, gênero, escolaridade e classe social. O Latinobarômetro 
é um survey sediado no Chile e que participam 19 países na América Latina e Caribe – 
com exceção de Cuba - e está presente desde 1995. No Brasil, o Instituto Ibope 
Inteligência aplica os questionários (LATINOBARÔMETRO, 2018). A realização de 
aplicações dos questionários anualmente permite formar uma série e, assim, tornar 
possível um acompanhamento de tendências da opinião pública e realizar comparações 
em países específicos. O survey busca, de modo geral, a opinião popular sobre o 
desenvolvimento da economia, da política e às expectativas sobre o futuro. Os dados 
do Instituto Latinobarômetrosão são obtidos por uma pequena amostragem, entretanto 
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se mostram suficientes para representar nacionalmente a opinião pública. Por outro lado 
se mostram ineficientes para a desagregação por região do país. 

Para tal compreensão, o texto foi realizado com as abordagens: minimalista e 
maximalista, respeitando as suas contribuições e limitações. Esta está fundamentada 
nos conceitos de Capital Social e Cultura Política. Enquanto que aquela é reduzida às 
instituições e competição política. A minimalista é a literatura que deu solidez ao 
institucionalismo como linha analítica de políticas governamentais. As duas 
interpretações convergem no ponto de que as instituições políticas democráticas são 
legitimadas por duas características: a responsabilidade e a responsividade dos 
governos. A responsabilidade quer dizer que está ligada ao cumprimento da legislação, 
sobre a ética e a separação da política em relação ao poder econômico. Enquanto que 
a responsividade está relacionada com a representatividade das decisões. 

 
Resultados e Discussões 

 

Apoio à democracia no Brasil, apesar dos problemas (1995-2017) 

Foram apresentadas três frases para que os cidadãos pudessem escolher qual melhor 
lhe representariam: 1) “a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo”; 
2) “em algumas circunstâncias, um governo autoritário pode ser preferível”; 3) “a pessoa 
comuns, tanto faz se o regime é ou não democrático”. 

Com esta afirmação é possível criar três tipos de categorias: os autoritários, que 
permitem um regime autoritário para que os problemas possam sem solucionados; os 
democráticos, que independentes dos resultados políticos e econômicos, não abrem 
mão da democracia; e os indiferentes, que tanto faz um governo democrático ou 
autoritário na solução dos problemas enfrentados. Portanto, classificaremos como 
“democráticos” os que se identificam com a frase “a democracia é preferível a qualquer 
outra forma de governo”; denominaremos como autoritários e indiferentes, os que forem 
mais simpáticos às frases subsequentes, como foi feito por Santos (2018) e similar a 
Moisés (1995). 

Analisando a série de 1995 a 2017, a frase “em algumas circunstâncias, um governo 
autoritário pode ser preferível” não foi encontrado variação significativa e em nenhum 
dos anos atinge mais de 20% dos entrevistados. Quando comparado com a afirmação 
1) “a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo” e 3) “a pessoa comuns, 
tanto faz se o regime é ou não democrático” percebe-se uma variação nas respostas e 

que podem ser relacionados a questões econômicas e políticas. 

Para contextualizar e exemplificar essa relação com as questões econômicas e 
políticas, no começo do Plano Real – lançado em 1994 – que configurou o início do 
mandato de Fernando Henrique Cardoso (1995 - 2002), nos últimos anos do governo 
de Luís Inácio Lula da Silva (2003 – 2010) e no início do governo de Dilma Rousseff 
(2011 – 2016), são vistos os picos de identificação com a afirmação 1) “a democracia é 
preferível a qualquer outra forma de governo”. Por outro lado, os menores valores são 
observados exatamente na crise econômica de 1998, adicionado a crise energética que 
teve dimensão nacional em 2001; e no ano de 2016, com a crise econômica e política 
que causou o impeachment de Dilma Rousseff. 
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Satisfação com a democracia no Brasil (1995-2017) 

O maior índice de satisfação com a democracia no Brasil foi encontrado durante o 
governo de Luís Inácio Lula da Silva, no seu segundo mandato (2007 – 2010). Uma 
possibilidade a essa satisfação poderia ser o aumento do consumo das famílias. 
Durante esse segundo mandato de Lula, é percebida uma trajetória crescente de apoio 
à democracia, de 28% para 45%. 

Quanto ao índice de desaprovação com a democracia, é no ano de 2015, 2016 e 2017, 
que é observada a maior insatisfação; a desaprovação cai para próximo dos 10% no 
ano de 2016, que apresenta a menor taxa. São 21% acima do pico anterior. É importante 
notar que as avaliações extremas mudam a trajetória, de acordo com a performance da 
economia. 

O judiciário castiga a todos, sem importar quem são 

Analisando de 2001 a 2016, é observável uma melhora na imagem do judiciário, como 
uma tendência desde o início do século XXI, que passa de uma visão negativa para uma 
positiva. Também é possível observar que entre os anos de 2011 e 2016, existe uma 
mudança significativa: os que estão muito de acordo e os que estão em desacordo que 
“o judiciário pune, independentemente da origem social do réu”. Em 2001 está o maior 
percentual dos que estão em desacordo com tal afirmação, 55% se considerarmos os 
muito em desacordo e em desacordo. Por outro lado, inverte em 2016 e apresenta o 
pico mais alto com os que estão “de acordo” e “muito de acordo” com tal afirmação, 

chegando a 55%, aproximadamente. 

Uma hipótese para justificar esta inversão do quadro foi a crise política de 2015, que 
tem como peça chave a atuação do sistema de justiça do brasileiro, e que teve grande 
visibilidade na mídia, sendo considerado por alguns como um marco na luta contra a 

corrupção no Brasil. 

Variação da confiança, em pontos percentuais (2011 versus 2017) 

Foi procurado entender como se mostra a confiança dos brasileiros para com suas 
instituições, do período de 211 para 2017. De modo geral, há um aumento explosivo da 
desconfiança nas instituições, com exceção as forças armadas e a polícia. Quando 
analisados os partidos políticos, os que dizem confiarem muito chega a 0% em 2017. 
Anteriormente, em 2011, esse número estava em 5%. O governo, o congresso e os 
partidos políticos aumentaram o seu percentual de nenhuma confiança: 50%, 40%, e 

32%. 

Desde 2011 percebe-se uma reprovação contínua nas instituições e a partir de 2013 
uma reprovação nos governos. No ano de 2017, 2/3 não confiava no governo, 60% não 
confiava no Congresso Nacional e 72% não tinha confiança nos partidos políticos. 

Procurando entender a confiança interpessoal dos cidadãos brasileiros, 90% dos 
entrevistados responderam que “nunca é demais ter cuidado com outras pessoas”. Os 
que confiam estão em cerca de 5% ao longo dos últimos 22 anos. 

Referente a experiência dos cidadãos brasileiros com os serviços burocráticos, percebe-
se uma lógica de distribuição por escolaridade: quanto maior a escolaridade, maior é a 
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aprovação nos serviços. Aproximadamente 25% dos atendidos em repartições públicas 
com ensino básico incompleto avaliaram positivamente os serviços. Enquanto que, com 
ensino superior completo, 40% dos atendidos aprovam os serviços do Estado. 

Percepção dos brasileiros sobre a economia (1995-2017) 

É no Governo de Luís Inácio Lula da Silva que percebe-se um maior otimismo com a 
economia. Em 2003, 31% dos brasileiros consideravam que a economia estava mal, 
porém, o índice declinou gradativamente até 2008 (10%) e oscila em 2009 e 2010. Após 
2010, esse índice sobe consideravelmente sem nenhuma oscilação. A partir de 2013, 
os que consideravam a economia muita mal também dispara. Se consideramos os que 
julgam a economia mal e muito mal, chega a um percentual de quase 70% para o ano 
de 2017. Além disto, dados do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio 
Vargas (2018) mostram que a confiança do consumidor declina de 112 a 65 pontos entre 

março de 2012 e março de 2015 (Santos 2018). 

Grau de concordância com a frase "não me importaria que um governo não democrático 
chegasse ao poder se resolvesse os problemas" por país da América Latina 

A frase “não me importaria que um governo não democrático chegasse ao poder se 
resolvesse os problemas” apresentou amplo grau de concordância: em 2016, 54,6% dos 
respondentes brasileiros estiveram em total acordo ou de acordo. 

Foi possível identificar três grupos de países: os altamente propensos a aceitarem 
governos autoritários (Panamá, Brasil, República Dominicana, Paraguai, Guatemala, 
Nicarágua, El Salvador e Honduras, que variam entre 51 e 62%); os medianamente 
propensos (Peru, Uruguai, Colômbia, Equador, México e Costa Rica, que variam entre 
39 e 46%); e os pouco propensos (Chile, Venezuela, Argentina e Bolívia, que variam 
entre 29 e 33%) 

Os dados que levam a desacreditar o papel da classe média na consolidação 
democrática afastam a hipótese da modernização como plausível. Inglehart (2003) 
Inglehart e Welzel (2009) consideram que a modernização tem um aspecto central na 
consecução de valores pós-materiais, e estes seriam fundamentais para a consolidação 

da democracia. 

Apoio à democracia, por situação econômica e escolaridade (2016) 

Quando comparado o apoio à democracia pela situação econômica, foi observado que 
os cidadãos indiferentes com o regime estão na classificação econômica razoável e 

ruim, sobretudo ruim (64%). 

Dentre os indiferentes, 91% estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos com a democracia 
e apenas 5% estão satisfeitos e muito satisfeitos com a democracia. Contudo, dentre 
esses cidadãos indiferentes, somente 10% disseram apoiar um governo que 
desrespeitasse as leis para resolver os problemas, enquanto que 88% não apoiariam 
um governo nessa situação. 

Percebe-se que conforme a escolaridade vai sendo ampliada, a quantidade de 
autoritários aumenta, isso se excluirmos o de ensino superior completo. Os dados 
mostram que o percentual de brasileiros autoritários com ensino superior incompleto é 
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o maior da América Latina. Ademais, o Brasil está no grupo de países mais propensos 
a aceitação de governos autoritários da América Latina (Santos 2018). De acordo com 
Santos (2018) 

O Instituto Latinobarômetro busca saber o grau de concordância com a frase “não me 
importaria que um governo não democrático chegasse ao poder se resolvesse os 
problemas”. Três grupos de países se destacam: o dos altamente propensos a 
aceitarem governos autoritários, constituído por Panamá, Brasil, República Dominicana, 
Paraguai, Guatemala, Nicarágua, El Salvador e Honduras, com variação entre 51 e 
62%; o dos medianamente propensos, composto por Peru, Uruguai, Colômbia, Equador, 
México e Costa Rica, variando entre 39 e 46%; e os pouco propensos, Chile, Venezuela, 
Argentina e Bolívia, que variam entre 29 e 33%. 

Além dos pontos mencionados, o índice de pessoas indiferentes quanto ao regime 
diminui com o aumento do grau de escolaridade. Quando questionados se “a 
democracia brasileira é dominada por grupos poderosos que governam visando o seu 
próprio benefício”, 91% dos indiferentes concordaram com a questão, enquanto que os 
que possuem até cinco anos de estudos, 81% dos indiferentes, acreditam que os 

poderosos governam em benefício próprio. 

Literaturas que possam explicar o comportamento do cidadão brasileiro 

Abordaremos cinco visões da literatura à cerca da relação para com a democracia. Para 
Pippa Norris, a mobilização cognitiva permanente levaria a uma situação de aparente 
fragilidade da democracia, mas que, na verdade, refletiria uma situação em que os 
cidadãos exercem seu poder de controle e senso crítico. A cientista política acredita que 
o descrédito com as instituições democráticas não devem ser vistas de forma 
pessimista, isso porque considera que os cidadãos possam avaliar negativamente as 
instituições pelo fato de serem “cidadãos críticos”, ou seja, que o exercício da liberdade 
política e da discussão pública dos problemas presente leva a uma diminuição das taxas 
de aprovação das instituições. Portanto, o “cidadão crítico” seria alguém 
“cognitivamente mobilizado” (FUCKS, CASALECCHI e ARAÚJO, 2017, p. 319). 
Contudo, também há críticas frente ao trabalho de Norris. A colocação de Doorenspleet 
se mostra contundente, porque alguns cidadãos não necessariamente estão 
insatisfeitos por serem críticos, podendo em alguns casos serem desinformados. 
Portanto, os cidadãos críticos podem ser democratas insatisfeitos, democratas 
satisfeitos; e autoritários satisfeitos e autoritários insatisfeitos. De acordo com 
Doorenspleet (2012), há uma mistura entre aspectos das abordagens teóricas otimistas 
e pessimistas. Para o autor, os democratas insatisfeitos podem, em comparação com 
os “não-democratas”, serem considerados críticos, mas são apáticos politicamente, 

conforme constatara em oito democracias no continente africano. 

Além disto, os democratas críticos, seriam mais atuantes politicamente, enquanto os 
não democráticos seriam mais apáticos, tanto para Fucks, Casalecchi e Araújo (2017). 
Ainda de acordo com Pippa Norris, a mobilização cognitiva permanente levaria a uma 
situação de aparente fragilidade da democracia, mas que, na verdade, refletiria uma 
situação em que os cidadãos exercem seu poder de controle e senso crítico. 

De acordo com Lipset (1959), a legitimidade democrática estaria de acordo com o 
desenvolvimento econômico. Deste modo pode ser compreendido como uma “hipótese 
econômica”. Segundo Lipset (1959, p. 83 apud RENNÓ e TURGEON, 2016, p. 16), “uma 
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grande classe média desempenha um papel mitigador na moderação de conflitos uma 
vez que é capaz de premiar partidos moderados e democráticos e penalizar grupos 
extremistas”. Portanto, neste ponto de vista, a classe média e o desenvolvimento 
econômico seria ponto fundamental para a democratização. Porém, para verificar essa 
hipótese seria necessário analisar de forma estratificada a opinião dos que ascenderam 
socialmente e cruzar com o crescente apoio a democracia ao longo do tempo. 

Uma terceira visão é a de Inglehart (2003) Inglehart e Welzel (2009), que consideram a 
modernização como um valor fundamento nos valores pós-materiais, que seriam pilares 
para a consolidação da democracia. Ou seja, a “hipótese” da modernidade tem como o 
desenvolvimento econômico e a modernização valores “pós-materialistas” que 
sustentarão a democracia. 

Além das hipóteses “econômica”, da “modernização” e dos “cidadãos críticos”, também 
são apresentadas a “cultural” e “institucional”. Segundo Przeworski e Limongi (1997), o 
processo da democratização não está diretamente ligado a cultura, mas, sim, 
diretamente ligadas as instituições e as relações estratégicas dos atores. Nesta 
hipótese, as instituições são o centro das relações e resultados da democracia. Deste 
modo, a inflação, o desemprego, e a confiança do consumidor é uma relação de 
compromisso, um “perde e ganha” das ações democrática. De acordo com os autores, 
a democracia surge em qualquer momento de um país, a depender do interesse de 
autores-chave. É mais sólida, porém, após determinado patamar de desenvolvimento. 

Autores com pensamentos a linha Cultural como, Almond e Verba, Putnam e Fukuyama 
acreditam nas práticas e relações de confiança entre os indivíduos de uma determinada 
sociedade para determinar o funcionamento da vida política e democrática. Entendidos 
também como uma abordagem maximalista de tomada de decisões. Para Putnam, o 
Capital social é peça chave para essa abordagem. Putnam (1996) Capital social gera 
capital social. Capital social elevado amplia a eficácia das instituições, criando um 
círculo virtuoso. Somado a isto, Baquero (2013) considera o capital social peça 
fundamental para a consolidação da democracia. A prevalência de uma democratização 
que não altera a realidade social estaria levando a uma “espiral de frustração e 
ansiedade” (BAQUERO, 2005). Ademais, Fuks, Casalecchi e Araújo (2017) observaram 
que a atividade cívica leva a um maior engajamento democrático. 

 

Conclusão 

 

A proposta final deste estudo é que a escolaridade é fator fundamental para entender o 
comportamento dos cidadãos brasileiros no que tange a sua opinião pública e política. 
Os serviços burocráticos brasileiros são melhores avaliados à medida que aumenta a 
escolaridade. Há, também, um maior percentual de pessoas indiferentes ao regime 
político no lado das pessoas menos escolarizadas. Ademais, quanto menor a 
escolaridade, maior a incidência da não-opinião. Outro ponto, percebe-se que conforme 
a escolaridade vai sendo ampliada, a quantidade de autoritários aumenta, isso se 
excluirmos o de ensino superior completo. E, por outro, lado quanto maior a 
escolaridade, costuma-se apoiar um regime democrático. Em resumo, quanto maior a 
escolaridade, maior a tendência a apoiar ou não apoiar um regime democrático. 
Referente a economia, quanto mais delicado o indivíduo considera a sua situação 
econômica, maior a frequência na categoria dos indiferentes. 
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É importante destacar novamente as duas literaturas presentes neste texto: minimalista 
e maximalista. Na primeira, os mecanismos são reduzidos às instituições, ou seja, o 
desempenho da democracia se dá na relação do desenho versus desempenho 
institucional, portanto as instituições bem-sucedidas moldam o comportamento e o jogo 
político. Do outro lado, a abordagem maximalista está relacionada aos valores sociais e 
da cooperação. Ainda nessa leitura, a democracia bem-sucedida está ligada a 
mecanismos de autocontrole e de bases culturais, configurados microssocialmente. Os 
maximalistas evidenciariam a importância das ações de cooperação, enquanto os 
minimalistas, as ações de coordenação (Santos 2018). Deste modo, o artigo considera 
a democratização como um processo complexo da tomada de decisão que podem incluir 
as duas vertentes: minimalista e maximalista. Cada qual a contribuir do seu modo. 
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1 - apoio à democracia no Brasil, apesar dos problemas (1995-2017) 
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2 - satisfação com a democracia no Brasil (1995-2017) 
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3 - O judiciário castiga a todos, sem importar quem são 

 

 

4 - Variação da confiança, em pontos percentuais (2011 versus 2017) 

 

 

5 - Percepção dos brasileiros sobre a economia (1995-2017) 
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6 - Apoio à democracia, por situação econômica e escolaridade (2016) 

 

 

7 - Indiferentes por escolaridade (%) 
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TÍTULO: Direitos Humanos, Saúde Mental e Práticas Participativas de Cuidado: a 

experiência de gestão autônoma de medicação em Natal/RN 

Resumo 

 
Essa pesquisa tem como fundamentação teórica o Análise Institucional(AI) em uma 
perspectiva participante da construção do conhecimento junto aos sujeitos. Ela 
acompanha e discute acerca da implementação de uma experiência de Gestão 
Autônoma da Medicação em um Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Outras 
Drogas na cidade de Natal- RN. Buscando analisar o produzido na intervenção e os 
encontros entre pesquisa, intervenção e o processo formativo dos sujeitos envolvidos. 
Sempre considerando a particularidade dos norteadores epistemológicos das 
metodologias que conduzem ao campo da reflexão acerca da construção do saber e do 
processo de empoderamento dos sujeitos em campo. 
 

  

 

  

 
Palavras-chave: Gestão Autônoma da Medicação. Drogas. Medicação. 

Empoderamento. 

TITLE: Human Rights, Mental Health and Participatory Care Practices: the experience 

of autonomous medication management in Natal / RN 

Abstract 

 

This research has as theoretical foundation in Institutional Analysis (AI, Análise 
Institucional)considering it as a participant perspective of knowledge construction with 
the subjects. She follows and discusses the implementation of an Autonomous 
Medication Management (GAM, Gestão Autônoma da Medicação)t experience in a 
Psychosocial Care Center - Alcohol and Other Drugs in Natal-RN (CAPS-AD, Centro de 
Atenção Psicossocial - Álcool e Outras Drogas). Seeking to analyze the produced in the 
intervention and the encounters between research, intervention and the formative 
process of the subjects involved. Always considering the particularity of the 
epistemological guidelines of the methodologies that lead to the field of reflection on the 
construction of knowledge and the process of empowerment of the subjects in the field. 
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Introdução 

Considerando as atuais políticas públicas relativas ao campo da Saúde Mental não 
podemos deixar de alocar o que nelas se passa junto aos movimentos da história e 
como a construção do campo da reforma psiquiátrica ainda sofre tensionamentos 
constantes, os desmontes e alguns dos avanços nos seus mais de trinta anos de luta. 
No Brasil, uma das maiores vitórias no campo da construção de um outro paradigma de 
cuidado e de promoção de serviços foi a criação e a implementação da Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS) que tem entre suas diretrizes e norteadores de ações a promoção 
de um cuidado integral que respeite os direitos humanos, a autonomia dos sujeitos, 
promova o exercício de direitos e cidadania dos usuários da rede, além de articular sua 
ação a nível territorial junto a comunidade (BRASIL, 2011). 

Nesse sentido, algumas ações que se mostram efetivas, apontam para grupalidades 
que articulam usuários, profissionais da rede e familiares organizados e os grupos de 
suporte mútuo, como denotado por Vasconcelos (2008). Uma estratégia ou metodologia 
de ação participativa que parece agregar na articulação de cuidado e no protagonismo 
dos usuários é a tecnologia da Gestão Autônoma da Medicação (GAM), surgida no 
Canadá como uma iniciativa de usuários crônicos de psicotrópicos, que buscavam uma 
melhor gestão do seu cuidado e em muitos casos um desejo pela descentralização da 
medicação como principal estratégia terapêutica e busca de alternativas terapêuticas 
como posto por Rodriguez & Poirel (2007). 

A GAM é hoje uma tecnologia estudada pela Rede Internacional de Cooperação e 
Observatório Internacional de práticas GAM que contempla diversos pesquisadores e 
instituições interessados em sistematizar, compartilhar e qualificar as experiências GAM 
ao redor do mundo e suas potências na promoção de emancipação, autonomia e 
promoção de saúde, analisando e validando cientificamente essas tecnologias, também 
considerando sua efetividade nas vivências dos sujeitos envolvidos. No Brasil, a GAM 
chega através de algumas iniciativas em diferentes estados e conduzidas por diferentes 
pesquisadores, destacando aqui o trabalho de Onocko-Campos et al. (2013)e sua 
contribuição para entender a GAM como uma metodologia de cuidados, ideia preciosa 
na composição desse texto. 

No nosso contexto local de trabalho, a GAM, chega com a ferramenta do Guia de Gestão 
Autônoma da Medicação Brasileiro (Guia GAM - BR), uma adaptação feita por um grupo 
de pesquisadores Campos et al. (2013) que buscavam uma tradução da guia para o 
contexto brasileiro, não apenas uma tradução linguística . E com uma especificidade 
extra, que é a inclusão de um tópico sobre Redução de Danos (RD); entendida por 
Lancetti (2008) como podendo tanto ser uma ética de cuidado, assim como de 
estratégias técnicas de ação dentro do campo da saúde; vislumbrando a especificidade 
do contexto de campo ser um Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Outras Drogas 
(CAPS-AD). Mas ainda na perspectiva da construção de uma experiência de promoção 
de autonomia, participação e promoção de cuidado. 

 

Metodologia 
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Os pressupostos teóricos e metodológicos escolhidos na construção do presente 
trabalho estão firmados junto às ideias Análise Institucional (AI) é considerada por Rossi 
& Passos (2014) como uma perspectiva de ação, ou epistemologia, que emerge na 
década de 1960 junto a movimentos sociais e coletivos. A AÍ como apontam os autores 
Rodrigues & Souza (1987) tem em seu cerne a ideia do dos movimentos instituintes e 
instituídos na sua relação com as pessoas, as práticas e as instituições. Atentando-se 
assim para os movimentos dialéticos que atravessam os sujeitos e suas práticas junto 

ao campo social. 

Essa concepção do movimento dialético que é constituinte dos sujeitos em relação, têm 
consequências diretas para a formulação de uma pesquisa que se aproxima dos 
pressupostos dessa corrente. A própria posição do pesquisador se altera uma vez que 
sua vinculação com o campo também entra em análise nos dados coletados e se faz 
preciso pensar seus atravessamentos, uma vez que não há neutralidade e às barreiras 
entre as dicotomias sujeito/objeto, teoria/prática e ciência/política, são tensionadas a se 
repensarem em seus atravessamentos e enviesamentos. Dentro da AI, podemos 
intitular isso como uma pesquisa-intervenção Aguiar e Rocha (2013) . Que altera a 
lógica do conhecer para intervir por uma lógica do conhecer intervindo, conhecer junto. 

O nosso campo de pesquisa foi um CAPS-AD na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, 
tendo duração de cerca de 10 meses, com ações em campo iniciando em meados de 
fevereiro de 2018 seguindo até dezembro do mesmo ano. Os encontros ocorreram 
dentro de do CAPS e tinham duração média de uma hora e meia e participavam das 
pautas todos os presentes (pesquisadores, bolsistas, usuários e profissionais). As rodas 
de conversa eram mediadas pelos pesquisadores tendo como referência o Guia GAM-
BR e eram gravadas com o consentimento de todos os presentes e também era 
estimulada a construção de diários de campo por parte dos pesquisadores. 

A construção dos diários de campo por parte dos pesquisadores retoma a questão da 
dialética como pontuam Azevedo & Carvalho (2009) e da não neutralidade da 
construção do conhecimento, os diários servem como ferramentas que possibilitam ao 
pesquisador mapear e analisar seus processos em relação ao campo, seu “objeto” e as 
forças macro e micro que atravessam o encontro entre esses fatores . Tendo uma 
inspiração dos estudos etnográficos, o diário de campo se mostra uma ferramenta rica 
para perceber as diferenças e os diálogos entre as diferentes formas de apropriação da 
cultura e suas práticas entre os participantes. Colocando o também como sujeito-objeto 
de análise na construção do seu conhecimento sobre o outro e colocando em questão 
o não elaborado, como colocado por Weber (2009). 

Quanto às gravações elas converteram-se, junto com os diários de campo, em 
narrativas dos encontros, que retomavam as pautas, as falas e recapitulam o que se 
passou nos últimos encontros. Essas narrativas tinham como objetivo servirem como 
agregadores do que tinha se passado e tentar construir uma narratividade do que se 
passou junto ao grupo, uma ideia de comum. A construção dessas narrativas 
proporcionou a evidenciação dos analisadores, termo da AI que se referem aos 
processos que marcam os encontros dos processos instituintes e instituídos, ajudando 
a analisar a dinâmica do processo como colocam Rossi & Passos (2014). E por fim 
também corrobora com a perspectiva de uma pesquisa-participante, onde todos os 
envolvidos têm vez na construção daquele conhecimento, já que para serem validadas 
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as narrativas necessitavam da aceitação do coletivo e estavam passíveis de mudanças 
por parte do grupo. 

 
Resultados e Discussões 

 

Sendo uma pesquisa-intervenção que considera imprescindível a participação dos 
sujeitos no processo de construção do conhecimento, essa escolha epistemológica, 
encontra-se com a ideia de protagonismo e empoderamento em que se baseia o Guia 
GAM e sua proposição como uma metodologia de cuidado (Onocko-Campos et al., 
2013), esse encontro entre pesquisa e extensão questiona além da dicotomia entre 
teoria/prática, a divisão entre os sujeitos e os objetos de pesquisa, possibilitando aos 
participantes falarem dos seus diferentes lugares, sem negar as diferenças desses 
locais e favorecendo um espaço de fala e reflexão conjunta. Isso é percebido em 
diferentes momentos como quando os usuários colocam “que nos outros grupos não se 
fala como no GAM” e quando complementam que “no GAM se fala de tudo”. 
Evidenciando uma diferença na percepção e no que se produz em relação ao outros 
grupos, estritamente terapêuticos, o que pode ser considerado um movimento instituinte 
dentro da dinâmica do serviço. Uma vez que outros fluxos de discussão começam a 
ganhar espaço em um grupo dentro do serviço. 

Essa dinâmica do instituído e do instituinte emerge outras vezes principalmente em 
relação a questão das drogas (substância proscrita) e da medicação (substância 
prescrita), colocando-se costumeiramente ambas em locais distintos. A medicação 
como cuidado e terapêutica, ainda que se se percebam alguns de seus efeitos colaterais 
na vida de alguns dos participantes, se reclame por vezes do excesso de medicação ao 
longo do tempo e dos seus efeitos colaterais, como coloca uma participante "ficava 
lesada, sentia vários efeitos colaterais (...) de certa forma não tinha liberdade (...) 
quando o medicamento não está sendo coerente com a sua fisiologia ou com a sua 
necessidade eu acho que ele realmente atrapalha bastante na recuperação". Nas falas 
também é possível perceber que são poucos os espaços de discussão da medicação, 
como é colocado por um participante que “ só com a farmacêutica ele conseguiu ter um 
aula sobre as medicações que ele tomava”. Corroborando com o indicado por Santos 
(2009) que aponta uma baixa circulação das informações relativas aos psicofármacos e 
outras medicações dentro do serviço de saúde, mesmo elas aparecendo como 
centralidade no tratamento. 

Já em relação ao discutido sobre as “drogas”, o que emergiu em campo foi um certo 
silenciamento em relação à temática e uma estigmatização da discussão dentro do 
serviço. Como colocado por um usuário numa discussão sobre Redução de Danos num 
encontro um usuário coloca que “nunca havia ouvido falar sobre (RD)” e que “ no CAPS 
não se costuma falar sobre(drogas)”. Essa posição demarca a dicotomia entre as 
substâncias prescritas e proscritas dentro do serviço, onde às primeiras têm sua 
centralidade, mas são pouco discutidas e as segundas mesmo compondo a 
especificidade do serviço acabam por serem colocadas numa posição de não dito. 

Outro momento que podemos ler às linhas de tensionamento e emancipação dos 
sujeitos em relação a questão das substâncias é em um espaço de encontro é quando 
um dos participantes coloca que “vocês entendem de medicação, mas quem entende 
de droga sou eu.” , colocando em cheque os limites dos saberes institucionais e abrindo 
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margem para a construção e validação de outros saberes, saberes da experiência e da 
vivência singular, mas também desses corpos, mesmo ainda causando tensionamento 
e estranhamento frente aos saberes institucionais. Uma posição semelhante à proposta 
de desobediência epistêmica proposta por Mignolo (2008) . Ainda que esse saber 
institucional ainda possa se apropriar desses saberes marginais em prol de sua 
manutenção, o que acontece nos encontros emerge bem mais próximo de um 
movimento de abertura e aprendizado coletivo, que uma apropriação unilateral. 

Essa potência de encontro com a diferença aparece como ferramenta importante para 
os fim mais emancipatórios propostos tanto pelo metodologia GAM, quanto pelos 
pressupostos da pesquisa. Causando nesse encontro uma articulação dos saberes, 
buscando o difícil exercício da horizontalidade, em prol de uma causa comum da 
promoção de saúde, esse exercício da horizontalidade e da articulação dos saberes em 
prol de necessidades singulares, como a gestão do seu próprio tratamento ou mesmo a 
gestão de espaço de discussão político e terapêutica. Aproximando assim a proposta 
GAM da construção de uma possível ecologia de saberes como proposto por 
Boaventura(2007), conceito que serve como chave teórica do que seria a construção de 
uma espacialidade e de relações de interlocução de saberes diversos, institucionais e 
marginalizados, com o intuito de construir um saber prudente, preocupado com as 
realidades locais e os sujeitos atuantes, assim também uma proposta empoderadora 
das grupalidades em conjunto. 

Uma última discussão a ser pontuda vai de encontro ao colocado por Otanari (2011) ao 
pontuar o caráter formativo e ampliador de horizontes a formação de graduandos. Uma 
vez que a experiência de encontro com os desafios do campo, ainda durante a 
graduação, foi bastante instrutivo no processo de formação técnica e política, ainda 
atentando para o caráter intervencionista dessa pesquisa e extensão. Corroborando 
com a ideia de ser um processo formativo e de empoderamento não somente para os 
participantes usuários, mas também para os trabalhadores e pesquisadores do serviço 
que se aproximarem do proposta metodológica. 

 
Conclusão 

 

A metodologia ou tecnologia de cuidado GAM, apresenta-se como uma abordagem 
enriquecedora ao campo das grupalidades no campo da saúde. Mostrando-se uma 
possibilidade de construção de espaços e de encontros com diferentes saberes e 
diferentes interlocutores movidos pela força do encontro e do desejo em comum de 
sustentar um lugar de discussão sobre o cuidado e tudo aquilo que atravessa o campo 
da vida. Apostando na coletividade como um alternativa a um paradigma 
individualizante. 

Ainda existem desafios no campo e os tempos para as políticas da RAPS não são os 
mais promissores, mas vale lembrar do caráter coletivista e emancipatório que 
compunha e ainda compõe a Luta Antimanicomial no Brasil, atravessando as práticas 
de usuários, familiares, profissionais e coletivos comprometidos com a emancipação 
dos sujeitos e respeito aos Direitos Humanos, de preferência numa sociedade sem 
manicômios. 
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TÍTULO: Registro etnográfico da abordagem de gênero e sexualidade no cotidiano das 

escolas 

Resumo 

Nos últimos anos temos visto uma construção de debates polarizados acerca da 
continuidade de políticas públicas na área da educação voltadas para a promoção da 
equidade de gênero. Um novo contexto se instaurou e as questões de gênero e 
sexualidade, especialmente nas práticas educativas, passaram a ser alvo de ataques 
constantes. Sob esse viés, destaca-se que o Plano Municipal de Educação de Natal/RN 
foi desarticulado enquanto estava em trâmite na Câmara de Vereadores, chegando-se 
a suprimir as referências a ‘gênero’ e ‘sexualidade’ que se configuravam enquanto 
diretrizes para a redução das desigualdades e à valorização da diversidade nas escolas. 
No entanto, apesar de não existir mais diretrizes, via Secretaria Estadual de Educação, 
para se discutir essas questões nas escolas, é necessário ressaltar a permanência da 
temática no “chão da escola”, com diferentes situações em que se continua promovendo 
as discussões sobre gênero, sexualidade e feminismo. Sendo assim, o objetivo deste 
projeto é mapear etnograficamente os modos pelos quais as questões de gênero e 
sexualidade vem sendo incorporadas em diferentes contextos educativos. Como 
proposta metodológica, a pesquisa envolve etnografia na Escola Estadual Padre 
Miguelinho, localizada na cidade de Natal/RN, e no Centro Educacional Patativa do 
Assaré, localizado no município de Ceará Mirim/RN. 
 
Palavras-chave: Gênero. Sexualidade. Educação. 

TITLE: Ethnographic register of the approach of gender and sexuality in everyday 

schools 

Abstract 

In recent years we have seen a construction of polarized debates about the continuity of 
public policies in the area of education aimed at promoting gender equity. A new context 
has opened up and gender and sexuality issues, especially in educational practices, 
have come under constant attack. From this point of view, it is noteworthy that the Natal 
/ RN Municipal Education Plan was disjointed while it was being processed in the City 
Council, suppressing the references to 'gender' and 'sexuality' as guidelines for reducing 
inequalities and valuing diversity in schools. However, although there are no more 
guidelines, via the State Department of Education, to discuss these issues in schools, it 
is necessary to emphasize the permanence of the theme on the “school floor”, with 
different situations in which discussions about gender continue to be promoted. , 
sexuality and feminism. Thus, the objective of this project is to map ethnographically the 
ways in which gender and sexuality issues have been incorporated into different 
educational contexts. As a methodological proposal, the research involves ethnography 
at Padre Miguelinho State School, located in the city of Natal / RN, and at the Patativa 
do Assaré Educational Center, located in the city of Ceará Mirim / RN. 
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Introdução 

Nos últimos quatro anos assistimos a uma série de questionamentos acerca da 
continuidade de políticas públicas na área da educação voltadas para a promoção da 
equidade de gênero. Um novo contexto se instaurou e as questões de gênero e 
sexualidade, especialmente nas práticas educativas, passaram a ser alvo de ataques 
constantes. Sob esse viés, destaca-se que o Plano Municipal de Educação de Natal/RN 
foi desarticulado enquanto estava em trâmite na Câmara Municipal de Vereadores, 
chegando-se a suprimir as referências a ‘gênero’ e ‘sexualidade’ que se configuravam 
enquanto diretrizes para a redução das desigualdades e à valorização da diversidade 
nas escolas. Um aspecto que corroborou para isso foi: a gramática política que envolve 
a noção de ideologia de gênero operar através da lógica dos pânicos morais. Os pânicos 
morais, como afirma Miskolci, “emergem a partir do medo social com relação às 
mudanças, especialmente as percebidas como repentinas e, talvez por isso mesmo, 
ameaçadoras” (Miskolci, 2007: 103). Nesse caso, o pânico moral, que reverberou não 
só no discurso do setor político chamado conservador mas também nos setores mais 
amplos da sociedade (VITAL; LOPES, 2013), fundamentou-se no fato de que manter as 
referências à gênero e sexualidade no Plano Municipal de Educação significaria que as 
escolas passariam a incentivar os seus alunos e alunas a assumirem determinada 
orientação sexual que não a heteronormativa. No entanto, apesar de não existir mais 
diretrizes via Secretaria Estadual de Educação para se discutir as questões referentes 
às temáticas de gênero e diversidade sexual nas escolas, é necessário ressaltar a 
permanência da temática no “chão da escola”, com diferentes situações em que se 
continua promovendo as discussões sobre gênero, sexualidade e feminismo. Nesse 
sentido, se apresenta a necessidade de refletirmos sobre o posicionamento dos(as) 
educadores(as) e sobre o contexto da escola. Para uma professora da Escola Estadual 
Padre Miguelinho, a discussão de gênero e sexualidade “é uma coisa que pode não 
estar ali de direito, mas já acontece de fato”. Então, o “chão da escola” pode ser 
entendido aqui como o que efetivamente acontece no cotidiano escolar, a partir das 
muitas perspectivas, a dos estudantes, a dos docentes, a da gestão e a do bairro onde 
se situam as instituições. (PEREIRA, A. B, 2017). Sendo assim, o recorte desse ensaio, 
no contexto de uma pesquisa em andamento, envolve uma reflexão acerca da 
incorporação das discussões sobre gênero e sexualidade em dois contextos 
educacionais, o da Escola Estadual Padre Miguelinho, localizada na cidade de Natal/RN 
e o do Centro Educacional Patativa do Assaré, localizado no município de Ceará 
Mirim/RN. Os contextos educacionais observados apresentam algumas semelhanças e 
algumas diferenças. Dentre as semelhanças apresentadas nesses espaços educativos, 
destaca-se o fato de ambos serem de ensino público, e por consequência abranger um 
contingente de estudantes de camadas populares. Por sua vez, as diferenças presentes 
entre esses espaços diz respeito ao fato da Escola fornecer somente o ensino de nível 
médio, enquanto o Centro Educacional fornece cursos vinculados ao Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), podendo ser eles de educação 
básica (alfabetização, ensinos fundamental e médio), técnicos profissionalizantes de 
nível médio, cursos superiores e de pós-graduação (especialização e mestrado). Vale 
salientar que o curso a qual tivemos contato no Centro Educacional Patativa do Assaré 
foi o de Ciências Sociais da Terra, que se configura na modalidade de graduação. 
Ademais, é importante ressaltar que ambos os contextos educacionais incorporaram de 
diferentes maneiras as discussões de gênero e diversidade sexual em seus processos 
educativos. O que nos permitiu comparar essas realidades observadas com a realidade 
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da Escola Estadual Desembargador Floriano Cavalcanti (FLOCA), na qual realizamos 
esta mesma pesquisa em um plano de trabalho anterior. 
 
Metodologia 

 
Como proposta metodológica, a pesquisa envolveu etnografia na Escola Estadual Padre 
Miguelinho e no Centro Educacional Patativa do Assaré, que nos possibilitou relacionar 
as observações feitas em campo com a teoria. A partir da aproximação com a Escola 
Estadual Padre Miguelinho, tomou-se conhecimento do grupo de professoras 
autodenominadas feministas. Diante disso, passou-se acompanhar as atividades de 
quatro professoras que exercem suas atividades na escola no período matutino. As 
quatro professoras são: Dora, 34 anos, professora de história, atua na escola há menos 
de um; Dandara, 50 anos, professora de artes, atua na escola há cinco anos; Lígia, 29 
anos, professora de sociologia e projeto de vida, atua na escola há dois anos; e Pagu, 
que também é professora de sociologia e projeto de vida, e atua na escola há três anos. 
Além dessas quatro professoras também fizemos contato com a coordenadora 
pedagógica do turno matutino. Essa coordenadora pedagógica é vista pelas professoras 
feministas como a pessoa que dá suporte, apoio, e incentivo para que as discussões 
sobre gênero, sexualidade e feminismo estejam sistematicamente sendo feitas na 
escola. Além disso, ela também é vista como a pessoa que fortalece esse grupo de 
professoras feministas, dado que a relação delas não se limita à atuação no ambiente 
escolar. Mas sim ultrapassa os muros da escola, uma vez que elas também se reúnem 
informalmente em outros espaços. Em vista disso, construiu-se um processo de 
aproximação com essas mulheres, que passaram a ser as interlocutoras desta 
pesquisa. Nesse processo, a sala dos professores se tornou um ambiente fundamental 
para o estabelecimento de contatos e diálogos com elas, assim como com as demais 
professoras e professores que compõem o quadro docente da escola. E foi tecendo 
esses contatos com as interlocutoras que foram emergindo convites para estar presente 
em outros ambientes, como a sala de aula e os eventos que elas organizam. Ademais, 
o contato também permitiu acesso a alguns materiais que elas utilizam em suas 
disciplinas para discutir as questões de gênero e sexualidade. Durante o ano de 2019 
foram efetuados registros etnográficos de dois eventos que ocorreram na escola com 
enfoque nas temáticas de gênero. O primeiro foi o “Mulheres em movimento mudam o 
mundo”, que aconteceu no dia 29/03 e foi pensado e construído para fazer referência 
ao dia oito de março. E o segundo foi o “Me encontrando me empodero” que aconteceu 
no dia 11/05 e foi pensado como uma extensão das discussões que estavam sendo 
realizadas na disciplina de projeto de vida. Esses eventos se constituíram como 
momentos muito ricos para etnografar quais as discussões que estão sendo mobilizadas 
e como elas atingem o seu público alvo, que são as alunas e alunos de ensino médio 
da escola. Para além disso, foram realizadas entrevistas com as interlocutoras nas quais 
pudemos obter dados mais específicos para a pesquisa, tais quais: quando elas 
começaram a se identificar como professoras feministas e o que o que significa, para 
elas, ser uma professora feminista; como foi o processo de articulação entre esse grupo 
de professoras feministas para se começar a discutir gênero, sexualidade e feminismo 
na escola; em que momento discutir as questões de gênero, sexualidade e feminismo 
se tornou algo central no projeto político pedagógico da escola; qual a importância 
desses eventos que elas realizam na escola; etc. Nessas entrevistas, fomos autorizadas 
a usar o gravador para posteriormente transcrever as falas delas e poder analisar o 
material. No entanto, no percurso dessa pesquisa tivemos que tomar uma decisão 
metodológica. A decisão foi de preservar a identidade das interlocutoras adotando 
pseudônimos. Essa questão de preservar a identidade das professoras feministas se 
tornou central diante da nossa conjuntura política atual, na qual ativistas das mais 
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diversas questões: de gênero, sexualidades, saúde reprodutiva, direitos humanos, etc., 
estão sendo alvo de perseguição. Já o contato com o Centro Educacional Patativa do 
Assaré se deu por meio da realização de onze entrevistas com as e os estudantes do 
curso de graduação de Ciências Sociais da Terra, que está vinculado ao Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). Nessas entrevistas, a 
pesquisadora e a orientadora deste projeto buscaram conhecer a trajetória de vida das 
entrevistadas e dos entrevistados, que em geral são pessoas que vieram de 
assentamentos do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Além disso, 
buscaram entender os modos pelos quais as discussões de gênero e sexualidade foram 
incorporadas e abordadas no curso de Ciências Sociais da Terra e como essas 
temáticas apareciam nas relações cotidianas da turma. Para além disso, buscou-se 
investigar se essas temáticas estiveram presentes em outros processos de formação 
dessas pessoas que foram entrevistadas. Tendo em vista os percursos metodológicos 
desta pesquisa, entendeu-se que na Escola Estadual Padre Miguelinho as discussões 
sobre gênero e sexualidade estavam presentes sobretudo nas disciplinas de sociologia, 
história, artes e projeto de vida ministradas pelas professoras autodenominadas 
feministas. Além disso, essas temáticas também se fazem presentes na escola por meio 
da realização de eventos, como o referente ao oito de março, que mobilizam o corpo 
discente da escola para debaterem essas questões. Já no curso curso de Ciências 
Sociais da Terra realizado no Centro Educacional Patativa do Assaré, essas discussões 
foram incorporadas em disciplinas específicas da grade curricular do curso e debatidas 
sob orientação das professoras e professores. Ademais, as discussões também 
estiveram presentes em místicas, que tratavam de temas como a violência contra a 
mulher e a LGBTfobia presente na sociedade, e nas relações cotidianas entre as e os 
integrantes da turma. 
 
Resultados e Discussões 

 
Na Escola Estadual Padre Miguelinho discutir as questões de gênero, sexualidade e 
feminismo se tornou algo central no projeto político pedagógico da escola a partir do 
momento em que houve uma situação de conflito com um professor que assediou cerca 
de sete alunas. Esse caso de assédio na escola fez com que as professoras feministas 
se mobilizassem coletivamente para solucionar o conflito e fazer com que o professor 
saísse da escola. Todavia, em entrevistas, ao mesmo tempo em que as interlocutoras 
pontuaram esse caso como um marco central para se começar a discutir as questões 
de gênero, sexualidade e feminismo nessa escola, assim como para elas começarem a 
se articular em um coletivo, também afirmaram em sua narrativas que achavam que de 
certa forma essa discussão veio antes, e por discutir anteriormente que essas alunas 
se sentiram encorajadas a denunciar o professor assediador. Essa situação de assédio 
na escola, que gerou a saída desse professor, pode ser lida como um disparador das 
discussões sobre gênero, como define Julyana Vilar de França Manguinho: “a discussão 
que trago aqui no texto sobre disparadores tem um teor central, porque são temas e 
assuntos muitas vezes impulsionados por situações reais, que servem como 
mediadores para os encontros, rodas de conversas ou reuniões, onde pode ser 
visualizado como são as dinâmicas cotidianas, interseccionadas com outros 
marcadores e possibilidades, que mobilizam as discussões, organizações e práticas 
feministas.” (MANGUINHO, 2018. p. 42). Sendo assim, o fato de que as interlocutoras 
tenham avaliado ambiguamente que as discussões de gênero estavam presentes no 
contexto escolar antes do ocorrido, e que de certo modo a forma como o caso de assédio 
foi conduzido se configura como uma espécie de reflexo das discussões que já vinham 
sendo realizadas, o conflito se torna a partir desse ponto um disparador das discussões 
sobre gênero na escola e impulsiona a criação do coletivo de professoras feministas na 
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instituição escolar. No momento em que esse coletivo de professoras feminista surgiu 
na escola, que foi em 2017, havia uma frequência mais específica de reuniões entre 
essas mulheres, reuniões essas que tinham até um caráter formativo delas mesmas, 
em que se discutiam textos ou produções audiovisuais que tinham relação com as 
temáticas de gênero, sexualidade e feminismo. Mas atualmente elas se encontram 
muitas vezes dentro do próprio cotidiano escolar, por exemplo, em horários de 
planejamento e até mesmo em outros locais que não a escola, por exemplo: marcam 
um café da manhã na feira. Nesses encontros, elas realizam discussões que permeiam 
as questões feministas, colocam seus problemas e tentam buscar soluções. Diante 
disso, pode-se apreender que essas agentes de ensino que se colocam no contexto 
escolar como professoras feministas estão buscando construir um paradigma 
educacional que se contraponha aos paradigmas vigentes. Além disso, uma dimensão 
que precisa ser ressaltada na incorporação das discussões de gênero e sexualidade na 
Escola Estadual Padre Miguelinho é a dos eventos escolares, cujo público alvo são os 
estudantes do ensino médio. Esses eventos têm se tornado espaços formadores nas 
discussões sobre gênero, a exemplo do evento referente ao dia 8 de março que já virou 
uma tradição nesta escola. O oito de março, dia internacional da mulher, é uma data 
que simboliza a luta das mulheres por equidade de gênero em uma escola global. Nesse 
sentido, vale salientar que o coletivo de professoras feministas fortaleceu essa data no 
calendário escolar como um dia que mobiliza o corpo estudantil a participar de palestras, 
mesas redondas, oficinas em que serão discutidas diversas temáticas com o enfoque 
nas questões gênero. Além disso, são essas professoras feministas que constroem o 
evento, tanto organizando a concepção e o formato, como articulando pessoas externas 
à escola para fazerem falas sobre algum tema. Sendo assim, o evento do oito de março 
vem ganhando mais estrutura ano após ano e sendo reinventado também nesse 
processo. A partir das falas das interlocutoras dessa pesquisa pudemos entender que o 
evento referente ao oito de março vem se configurando como algo importante não só 
para as professoras feministas que o idealizam, o constroem, e o protagonizam. Mas 
principalmente para as alunas e alunos que estão participando de um espaço coletivo e 
formativo nessas questões. O evento também é importante para própria consolidação 
da identidade política da escola - que converge com projeto político pedagógico - diante 
da sociedade. Ademais, a realização desse evento também demonstra os esforços que 
essas professoras feministas vêm empenhando para incorporar e transmitir as 
discussões de uma maneira acessível, dialogando com o seu público que são jovens 
estudantes do ensino médio de uma escola pública, em sua grande maioria oriundos de 
classe popular. Então, o evento também é uma estratégia de debater questões que são 
densas de uma maneira mais lúdica. Como identifica Guacira Lopes Louro: “pensada 
como um novo modelo pedagógico construído para subverter a posição desigual e 
subordinada das mulheres no espaço escolar, a pedagogia feminista vai propor um 
conjunto de estratégias, procedimentos e disposições que devem romper com as 
relações hierárquicas presentes nas salas de aula tradicionais.” (LOURO, 2003. p.113). 
Neste ano, realizamos uma observação participante no evento referente ao oito de 
março. O evento deste ano foi intitulado “Mulheres em movimento mudam o mundo”. 
Logo na mesa abertura do ciclo de atividades desse evento, uma coisa que nos chamou 
atenção foi um momento da fala diretora geral, em que ela afirmou que a escola hoje é 
uma referência enquanto a luta das mulheres e das minorias. A presença da diretora na 
mesa de abertura do evento e sobretudo essa sua fala pode ser entendida como uma 
valorização e um apoio institucional ao trabalho que vem sendo feito por essas 
professoras feministas. O evento “Mulheres em movimento mudam o mundo” teve uma 
programação vasta. Após a mesa de abertura, houve uma cena cultural em que uma 
aluna de outra escola da cidade recitou poesias autorais que falam sobre feminismo, 
relacionamentos abusivos e autocuidado. Em seguida, a professora Dandara, da 
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disciplina de artes, fez uma fala sobre mulheres na arte, que é algo pouco explorado 
uma vez que temos muitas referências de artistas homens, mas as artistas mulheres 
por vezes são invisibilizadas. A apresentação seguinte foi da professora Pagu, da 
disciplina sociologia. Pagu iniciou sua fala explicando a fragilidade das ideias de ser 
homem e de ser mulher, destacando que essas ideias são construções e por isso podem 
ser modificadas ao longo dos contextos sócio históricos. Além disso, Pagu também falou 
que o machismo está no nosso cotidiano e que nós o reproduzimos constantemente, 
muitas vezes sem nos darmos conta de que estamos fazendo isso. Nesse momento, 
propôs uma reflexão sobre a música “Teresinha de Jesus”, ao qual expõe uma mulher 
submissa, e também sobre os contos de princesa, aos quais a felicidade está sempre 
ligada a um homem. Por fim, Pagu destacou a questão da presença das mulheres na 
ciência, em especial na sociologia. Após a fala de Pagu, uma aluna da escola fez uma 
fala sobre sua história de vida que foi bastante impactante. Ela compartilhou com um 
auditório cheio de alunas e alunos, professoras e convidadas, que foi abusada pelo 
irmão quando era criança e que hoje sofre de depressão e ansiedade por conta dessa 
violência. A aluna explicou como foi o processo de contar o ocorrido para os seus pais 
depois de anos silenciada, e disse que a priori eles não acreditaram nela e o irmão 
também a desmentiu afirmando que ela estava louca. E só depois de um tempo eles 
entenderam que ela estava falando a verdade e passaram a acreditar nela. Ao final de 
sua fala, a estudante fez um apelo “não se calem, não fiquem dispersos diante desses 
assuntos”. Sobre o relato dessa aluna é possível destacar duas coisas: primeiro, a 
coragem dela em compartilhar a violência física e psicológica que ela sofreu e ainda 
sofre. O ato de compartilhar algo que é considerado de foro tão íntimo configura-se 
como um ato político de resistência. Segundo, possivelmente ela só teve coragem de 
compartilhar sua história conosco porque vem passando por um processo de 
empoderamento e também por se sentir acolhida nesse ambiente escolar, que dá 
condições/espaço para ela abordar essa questão sem que sofra ainda mais violência. 
O relato dessa estudante rememora o registro feito por Elisete Schwade e Rozeli Porto 
(2016) em outro contexto de pesquisa. Com relação aos entrelaçamentos entre 
contextos familiares e escolares, as autoras afirmam: “[...] essas situações, por fim, nos 
fazem perguntar: como obter o necessário distanciamento para entender contextos de 
violência, como um tema, quando está presente em diferentes dimensões do cotidiano? 
São situações que fazem pensar sobre a realidade a que temos acesso, na expectativa 
de pensar uma educação que dialoga com o contexto. Trata-se de realidades 
partilhadas, que situam e reposicionam professores e alunos. Assumir o distanciamento 
como recurso para refletir acerca dessas posições implica em um mergulho em 
realidades complexas que aproximam e distanciam alunos e professores.” (SCHWADE; 
PORTO, 2016. p. 146). Diante disso, é possível perceber que a realização desses 
eventos na escola contribui para se trabalhar certos temas que emergem do contexto 
social e cultural das estudantes e dos estudantes. Ademais, o fato dessa estudante ter 
“superado” a situação de violência que vivenciou no âmbito familiar e conseguir falar 
sobre ocorrido no âmbito escolar demonstra a incorporação progressiva de discussões 
que envolvem ‘violência’ e ‘gênero’ nessa escola. A finalização do evento se deu com a 
oficina “Identificando e desnaturalizando o machismo no cotidiano” que foi facilitada pela 
professora, Dora, da disciplina de história. A proposta da oficina era elucidar e discutir 
o machismo que está veementemente presente nos discursos cotidianos, 
principalmente na música e na propaganda, de modo que as alunas e alunos pudessem 
saber reconhecê-los e a partir disso também passarem a combatê-los. O exercício 
prático da oficina foi analisar imagens e explicar se nelas havia alguma faceta do 
machismo, isto é, alguma violência simbólica. Para além do evento referente ao oito de 
março, neste ano também pudemos etnografar o evento “Me encontrando, me 
empodero”. Esse evento surgiu como uma proposta da professora Lígia, que dá aula na 
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escola nas disciplinas de sociologia e projeto de vida. E ele se configurou como uma 
extensão das discussões que estavam sendo viabilizadas na disciplina de projeto de 
vida, que eram sobre identidade e lugar de pertencimento. Ao discutir as questões de 
identidade, como disse Lígia, “vai aparecer as questões de gênero” pois a sociedade 
busca através de múltiplas estratégias fixar uma identidade masculina e feminina 
“normal” e duradoura. Esse intento articula as identidades de gênero normativas a um 
único modelo de identidade sexual: a identidade heterossexual (LOURO, 2013. p. 17). 
Então, a proposta do evento era criar espaços mais amplos e menos formais de 
discussões que permeiam as questões de identidade de gênero e lugar de 
pertencimento/lugar de fala. Dito tudo isso, reforçamos que os eventos, com enfoque 
nas discussões de gênero, que são viabilizados na Escola Estadual Padre Miguelinho, 
são espaços de formação e de politização dessas estudantes e desses estudantes que 
estão passando pelo processo de construção de identidade. No entanto, ressalta-se que 
apesar dessas discussões parecerem ter maior ênfase nesses eventos, as professoras 
autodenominadas feministas - que se tornaram interlocutoras dessa pesquisa - atuam 
cotidianamente discutindo diversidade de gênero, sexualidade e feminismo, de modo 
que elas incorporam essas temáticas em suas disciplinas e também em práticas 
educativas. 
 
Conclusão 

 
Tendo em vista o que foi apresentado, compreende-se que as discussões de gênero e 
sexualidade não estão dadas nos ambientes educativos, essas discussões, assim como 
tantas outras, são construídas por meio processos de disputas políticas. O que fica 
evidente, sem dúvida, é que a escola é atravessada pelos gêneros, de modo que é 
impossível pensar sobre a instituição escolar sem que se lance mão das reflexões sobre 
as construções sociais e culturais de masculino e feminino (LOURO, 2003. p.89). A partir 
do trabalho de campo realizado na Escola Estadual Padre Miguelinho, e em seguida da 
aproximação com um grupo de professoras que se auto definem feministas e atuam 
nessa escola incorporando as discussões sobre gênero, sexualidade e feminismo, 
construímos uma análise etnográfica que buscou explicitar, a priori, uma situação 
conflituosa que se configurou como um disparador das discussões de gênero e 
sexualidade nessa escola. Nesse sentido, buscamos elucidar também as estratégias 
acionadas por essas professoras para discutir essas temáticas no ambiente escolar, 
destacando determinados eventos - que vêm sendo realizados por elas - como espaços 
formadores nas discussões sobre gênero. Diante disso, podemos sinalizar vários 
apontamentos - passíveis de serem percebidos quando nos aproximamos do “chão da 
escola” - para ampliarmos o debate sobre a incorporação das discussões de gênero e 
sexualidade em contextos educativos, indicando que algumas agentes educacionais 
estão construindo alternativas para incorporar e pautar essas temáticas nesses 
espaços. Por sua vez, as entrevistas realizadas com a amostra de onze estudantes do 
curso de Ciências Sociais da Terra nos possibilitou entender como as temáticas de 
gênero e sexualidade foram incorporadas nesse processo de formação e como essas 
temáticas reverberaram nas discussões cotidianas entre os discentes do curso. 
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TÍTULO: A RELAÇÃO ENTRE A ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

ENUNCIATIVA NO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA E A SENTENÇA 

CONDENATÓRIA JUDICIAL 

Resumo 

A responsabilidade enunciativa é um tema que permeia a linguagem humana. Nessa 
direção, interessa-nos saber se no depoimento de testemunha, quando o locutor 
enunciador primeiro assume a responsabilidade enunciativa pelo conteúdo 
proposicional do seu dizer, se isso impacta na decisão do juiz, que é o locutor 
enunciador primeiro da sentença condenatória. Desse modo, é importante 
correlacionarmos os dois gêneros (depoimento de testemunha e sentença judicial), a 
fim de compreendermos essa relação. A relevância desse fenômeno é tamanha que ele 
permite ao interlocutor compreender se o locutor e/ou enunciador é/são 
responsável(eis) ou não pelo conteúdo proposicional do enunciado veiculado. Para o 
estudo, seguimos Adam (2011), Guentchéva (1996, 2011), Rabatel (2009, 2015a, 
2015b, 2016), e de muitos outros, como, por exemplo, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto 
(2014), Rodrigues e Passeggi (2015, 2016), Rodrigues (2016, 2016a, 2017). Os 
resultados apontam que o locutor enunciador primeiro, nesse caso, o juiz da sentença 
condenatória judicial, assume o dizer a partir de pontos de vista assertado, representado 
e narrado em consonância com o depoimento da testemunha, que colabora para a 
culpabilidade do réu. 
 

Palavras-chave: Ponto de vista. Responsabilidade enunciativa. Sentença condenatória 

ju 

TITLE: THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ASSUMPTION OF COMMITMEN IN THE 

WITNESS STATEMENT AND THE JUDICIAL CONDEMNATION SENTENCE 

Abstract 

Commitment is a topic that permeates human language. In this direction, we are 
interested in knowing whether in the witness testimony, when the speaker-enunciator 
first assumes the commitment for the propositional content of his saying, if this impacts 
on the decision of the judge, who is the speaker-enunciator first of the condemnatory 
sentence. Thus, it is important to correlate the two genres (witness testimony and judicial 
sentence) in order to understand this relationship. The relevance of this phenomenon is 
such that it allows the interlocutor to understand whether the speaker and / or enunciator 
is / are responsible (whether or not) for the propositional content of the utterance uttered. 
For the study, we follow Adam (2011), Guentchéva (1996, 2011), Rabatel (2009, 2015a, 
2015b, 2016), and many others, such as Rodrigues, Passeggi and Silva Neto (2014), 
Rodrigues and Passeggi (2015, 2016), Rodrigues (2016, 2016a, 2017). The results point 
out that the speaker enunciator first, in this case, the judge of the judicial conviction, 
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assumes the saying from asserted views, represented and narrated in consonance with 
the testimony of the witness, who collaborates for the culpability of the defendant. 
 
Keywords: Point of view. Commitment. Judicial condemnation sentence. 

Introdução 

Os estudos sobre o fenômeno da responsabilidade enunciativa no Brasil estão se 
ampliando cada vez mais, para tanto, enfatizamos a importância dos trabalhos de nosso 
grupo de pesquisa em Análise Textual dos Discursos, bem como outros trabalhos de 
demais universidades brasileiras, dentre os quais destacamos artigos em periódicos, 
capítulos de livros, livros, dissertações e teses. Tais pesquisas apresentam a descrição, 
análise e interpretação dos dispositivos enunciativos concernentes à responsabilidade 
enunciativa e ao ponto de vista. A responsabilidade enunciativa (doravante RE) 
constitui-se como uma das principais noções e categorias da Análise Textual dos 
Discursos (ATD). Situa-se na dimensão enunciativa e refere-se ao enunciado elementar 
do texto que expressa um ponto de vista (ADAM, 2011). Rodrigues e Passeggi (2016a, 
p. 260) elucidam que “tratar da responsabilidade enunciativa, em uma perspectiva mais 
clássica, implica dois aspectos fundamentais: ou estamos assumindo a 
responsabilidade pelo dizer (Rabatel, 2008) ou estamos diante de um quadro mediativo 
(Guentchéva, 2011) [...]”. Rabatel (2009, p. 71) explicita que “todo enunciado pressupõe 
uma iminência que se responsabiliza pelo que é dito, seguindo os quadros de referência, 
o dictum, o sintagma, o conteúdo proposicional, a predicação, conforme o esquema 
minimal da enunciação ‘EU DIGO’ (‘o que é dito’)”. Para o autor, os diferentes modos de 
marcar um ponto de vista (PDV) são verificados através das relações ocorridas entre 
locutor e enunciador. Rabatel (2016, p. 165) classifica os pontos de vista em: a) Ponto 
de vista representado: expressa pensamentos, reflexões e percepções, ou seja, dando 
às percepções pessoais (e aos pensamentos associados) o modo objetivante das 
descrições aparentemente objetivas, uma vez que o leitor encontra-se diante das “frases 
sem fala” [...]; b) Ponto de vista narrado: os fatos são narrados segundo uma perspectiva 
que pode se distanciar da perspectiva do autor, ocultando igualmente, as falas pessoais, 
mascarando estas últimas por trás de uma narração tão objetiva quanto possível [...]; e 
c) Ponto de vista assertado: apoia-se, explicitamente, em atos de fala, em julgamentos 
mais ou menos construídos que remetem, explicitamente, a uma origem identificável 
[...]. Sobre a mediatividade, Guentchéva (2011) concebe como a expressão da não 
responsabilidade do conteúdo proposto a partir de um enunciado por um enunciador. 
Dessa maneira, quando o locutor enunciador não assume a responsabilidade 
enunciativa, estamos diante de um quadro mediativo. Essa escolha do locutor 
enunciador é marcada na língua. Em algumas línguas, como a búlgara, a turca e 
algumas línguas indígenas brasileiras, há um morfema na forma verbal que tem a função 
de deixar claro para o interlocutor (leitor ou ouvinte) se ele assume ou não o conteúdo 
proposicional. De acordo com Guentchéva (1994, 2011), a noção de assunção da 
responsabilidade enunciativa se vê aplicada a fenômenos de natureza diversa e em 
sistemas gramaticais particulares. Investigar a relação entre a assunção da 
responsabilidade enunciativa no depoimento de testemunha e a sentença condenatória 
judicial contribui para a compreensão da interface linguagem e direito numa perspectiva 
linguístico-enunciativa. Nesse sentido, interessa-nos analisar e comparar a decisão do 
juiz com a assunção da responsabilidade enunciativa em depoimentos de testemunhas, 
a partir da identificação das instâncias enunciativas (locutor e enunciador), das posturas 
enunciativas e pontos de vistas, bem como o quadro de mediatividade. 
 
Metodologia 
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Esta investigação caracteriza-se por sua natureza qualitativa, descritiva, de cunho 
interpretativista, uma vez que o pesquisador deve, inicialmente, compreender os 
fenômenos para, em seguida, apresentar sua interpretação a respeito deles (BOGDAN; 
BIKLEN, 1994). Para Creswell (2010), o estudo qualitativo é um estudo exploratório, ou 
seja, a pesquisa aborda uma temática a respeito da qual pouco se escreveu ou se 
estudou. Para tanto, delimitamos o tempo e espaço da pesquisa, dos objetos de estudo, 
a revisão da literatura e a coleta de dados. O corpus é constituído por 03 sentenças 
judiciais condenatórias, contendo os depoimentos das testemunhas, sendo 02 (duas) 
protocoladas na Vara Criminal da Comarca de Apodi e 01 (uma) protocolada na Vara 
Única da Comarca de Pedro Velho, localizadas no Estado do Rio Grande do Norte, 
relativas aos anos de 2015 a 2017. Os documentos consultados versam sobre matéria 
de Direito Processual Penal. Após a coleta dos dados, fez-se necessária a revisão 
bibliográfica dos pressupostos teóricos que embasaram o fenômeno da 
responsabilidade enunciativa, partindo da análise textual dos discursos e contemplando, 
na sequência, a linguística enunciativa, a teoria dos pontos de vista e o quadro 
mediativo, além da consulta a artigos científicos, capítulos de livros, livros, dissertações 
e teses do grupo de pesquisa em Análise Textual dos Discursos. Sobre os 
procedimentos de análise dos dados, foram realizadas as seguintes etapas: a) descrição 
do plano de texto de cada sentença e de cada depoimento; b) identificação e descrição 
do(s) locutor(es) enunciador(es) primeiro(s) (L1/E1) e enunciadores segundos (e2) de 
cada sentença; c) identificação e descrição do(s) locutor(es) testemunhas de cada 
depoimento; d) identificação e descrição das marcas linguísticas reveladoras de (não) 
assunção da responsabilidade enunciativa nos dois gêneros investigados; e) análise e 
interpretação dos resultados; e f) Síntese e conclusão do plano de trabalho.  
O gênero jurídico sentença condenatória judicial Para Bakhtin (2003, p. 279), os gêneros 
se definem como “[...] tipos relativamente estáveis de enunciados”. Nessa perspectiva, 
são marcados por fatores sociais, históricos e culturais e estão diretamente relacionados 
às diferentes situações de uso da linguagem. De acordo com o autor, são os usos da 
língua e as necessidades de comunicação do falante que determinam a existência de 
um gênero, a criação de mais gêneros ou a sua total extinção. Sobre o gênero sentença, 
Nucci (2014) afirma que este pode ser condenatória, quando julga procedente a 
pretensão punitiva do Estado, fixando exatamente a sanção penal devida, até então 
prevista, a ser exigida do acusado; declaratória, quando absolve ou julga, extinguindo a 
punibilidade; constitutivas, são pouco comuns no processo penal, porém possíveis de 
ocorrer como no caso da concessão de reabilitação, quando o Estado revê a situação 
do condenado, restituindo-lhe os direitos, por força da condenação definitiva; e enfim, 
mandamentais por conterem uma ordem judicial que deve ser imediatamente cumprida, 
sob a pena de desobediência, inserida na conjuntura do habeas corpus e do mandado 
de segurança. A sentença judicial é obrigatoriamente um texto escrito, embora possa 
ser proferido oralmente em audiência. É do domínio público, sendo um documento 
indispensável nos autos do processo como documento da “perene memória da decisão 
que o contém”, diz a doutrina. Assim, de acordo com o art. 381, do Código de Processo 
Penal, a sentença judicial apresenta a seguinte estrutura textual: Art. 381. A sentença 
conterá: I – o nome das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para 
identificá-las; II – a exposição sucinta da acusação e da defesa; III – a indicação dos 
motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; IV – a indicação dos artigos e 
leis aplicados: V – o dispositivo; VI – a data e a assinatura do juiz. O art. 458, do Código 
do Processo Civil descreve os elementos ou os requisitos essenciais da sentença 
judicial, que se subdividem em: Art. 458. São requisitos essenciais da sentença: I – o 
relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, 
bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; II 
– os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III – o 
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dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes lhe submeterem. Lopes 
(2015, p.55), em estudo sobre a sentença judicial, assevera que, “em face das 
definições e dos requisitos essenciais da sentença judicial, e levando-se em conta o seu 
funcionamento na esfera jurídica e o seu papel social, podemos entendê-la como um 
texto com características normativas que obedece às exigências previstas na lei e na 
jurisdição”. Acrescenta ainda que o gênero sentença apresenta uma estrutura 
ritualizada, formal, padronizada, evidenciando uma linguagem técnica, às vezes 
incompreensível ao cidadão comum. O gênero discursivo textual depoimento de 
testemunha é uma peça do inquérito policial, em que uma testemunha relata o que sabe 
e o que é relevante para a investigação de determinado caso. Mas quem é considerado 
testemunha? Para Rangel (2014, p. 467), testemunha é o “indivíduo chamado a depor, 
demonstrando sua experiência pessoal sobre a existência, a natureza e as 
características de uma fato, pois face estar em frente ao objeto (testis), guarda na 
mente, sua imagem”. Todos os dizeres da testemunha são anotados pelo escrivão, no 
qual, no final do depoimento, lê todo o depoimento transcrito para que a testemunha 
conheça as declarações ali escritas. Depois disso, o termo do depoimento é assinado 
pelo delegado de polícia responsável pelo caso, pelo escrivão e pela testemunha. A 
estrutura composicional do gênero é fixa e segue um modelo padronizado pelo código 
de processo penal (CPP), no art. 203. 
 

Resultados e Discussões 

 

  

Análise dos dados 

Neste tópico, descrevemos, analisamos e interpretamos, nas proposições-enunciados, 
os pontos de vistas rabatelianos (representado, narrado e assertado), considerando as 
marcas linguísticas que evocam as zonas textuais, como as modalidades, quadros 
mediadores, enfim, os marcadores do escopo de uma responsabilidade enunciativa nos 
gêneros sentença judicial condenatória e depoimento de testemunha. 

[S1] Apesar de os denunciados negarem a imputação que lhes é feita, o fato é que a 
vítima e as testemunhas descreveram as suas condutas, de maneira firme, coerente e 
minuciosa, informando já na seara policial e, posteriormente, ratificado em juízo, que o 
delito fora cometido pelos denunciados AAAAAAAAAAA, BBBBBBBBBBBB e 
CCCCCCCCCCCC e DDDDDDD, e que o mesmo empregou de ameaça para subtrair 
a motocicleta com o uso de arma de fogo, restando sobejamente comprovadas as 
qualificadoras de concurso de agentes no emprego de arma. 

Em [S1] temos PDV assertado, dado que L1/E1 assume a responsabilidade enunciativa 
quando emite opinião sobre a descrição das vitimas, utilizando-se de adjetivos como 
“firme”, “coerente” e “minunciosa” e, do conector contra argumentativo “apesar”, do 
dêitico temporal “posteriormente”, bem como outras marcas linguísticas, entre elas, o 
advérbio de intensidade “sobejamente” que demonstra de forma inconteste o seu 
engajamento. 

[D1] Ratificando a versão apresentada pela vítima, a testemunha XXXXX narrou: “que 
trabalhava como garçonete no bar, chegou o YYYYY, por volta de 16:30h, estava 
servindo minhas mesas, e, me chamou, ele e mais três, os outros ficaram mais distantes 
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um pouco. Os outros não conheço, somente o YYYYY. Quando os policiais foram na 
minha casa, com eles, os reconheci, porque os tinha visto no bar. YYYYY me chamou 
e disse, XXXXX, tem como você fazer um favor para mim- respondi, se tiver ao meu 
alcance, faço. Foi quando ele disse, liga pra ZZZZZ, para fazer uma viagem, pois vou 
levar meus 03 (três) amigos no bar de AAAAA. Disse que não tinha o telefone, foi 
quando respondeu, dizendo que tinha e digitou no meu celular e falou que só ligasse 
daqui há uns 10 (dez) minutos, pra que desse tempo de chegar lá, pois precisávamos 
da moto para voltar. Respondi, tá certo. Quando passou 15 (quinze) minutos, me lembrei 
e liguei para ZZZZZ e disse, tem uma viagem para você que YYYYY mandou pegá-lo 
no bar de AAAAA pois foi deixar uns amigos e está precisando voltar, pois está a pé. 
Ele (ZZZZZ) foi pegá-los, e na volta, me disse, XXXXX, aquela ligação que fizesse para 
mim, foi uma armadilha. Foi quando os Policias me pegaram no local onde trabalhava e 
me trouxeram para delegacia, me escutaram e pediu para fazer o reconhecimento do 
YYYYY. No outro dia, me levaram para Nova Cruz para fazer o reconhecimento dos 
outros. Cheguei, sim, a reconhecer todos, só que YYYYY já tinha conhecimento, mas o 
máximo que conheci foi o que está foragido, o que me chamou mais atenção, pois ele 
é alto, estava com a jaqueta, moto com o guidom rosa e os policiais me mostraram a 
foto dele, foi o que mais reconheci. […]. 

Em [D1] percebemos que o Locutor-Testemunha assume o conteúdo proposicional do 
seu dizer utilizando-se de organizadores temporais para descrever, de acordo com sua 
percepção, a sequência de acontecimento dos fatos, como por exemplo “por volta de”, 
“daqui a” e “passou 15 (quinze) minutos”. Seguindo o mesmo sentido de organização, 
dessa vez espacial, o Locutor-Testemunha declara que percebeu as pessoas “mais 
distantes”. No depoimento do Locutor-Testemunha, também notamos índices de 
pessoas, como “minhas” e “dele”. Estão presentes na narração modalizadores como 
“um pouco” e os verbos dicendi “disse”, chamou” ,“respondi” e “pediu”. Observamos, 
também, os indicadores de focalização perceptiva “tinha visto”, reconheci”, “alto”, “rosa” 
e “mostraram”. No depoimento também estão presentes marcadores de asserção e de 
negação, como “cheguei, sim, a reconhecer todos”, e “não conheço”, além da presença 
do discurso em 1ª pessoa, em vários momentos, como por exemplo “para mim”, “liguei” 
e “lembrei”. O marcador “para” também foi encontrado, indicando um quadro meditativo. 

[S2] Vieram-me, então, os autos conclusos. É o que entendo de rigor. Decido. 

Em [S2], percebemos o engajamento de LI/E1 quando utiliza os verbos “entender” e 
“decidir” em 1ª pessoa, assumindo integralmente a responsabilidade enunciativa. O 
negrito em “decido” sinaliza a ênfase do locutor em sua fala, evocando, pois, PDV 
assertado. 

[D2] Isso porque a testemunha XXXXX, que, à época do fato, realizou a condução dos 
Acusados para a Delegacia, afirmou, em seu depoimento extrajudicial (fls. 01/02, do IP 
no. 073/2014), que "(...) na manhã de hoje recebeu a incumbência de executar o 
cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, expedido pelo Juízo Criminal desta 
Comarca, na residência da mulher conhecida por YYYYY, com endereço na cidade de 
ITAÚ, sendo esta, companheira do flagranteado de nome ZZZZZ; Que, a referida Ordem 
Judicial visava apreender objetos roubados da residência da AAAAA, esta, vítima de 
roubo no dia 16/07/2014; Que, o depoente juntamente com seus companheiros e 
policiais do Destacamento de Itaú, chefiado pelo Sargento BBBBB, efetuaram as 
diligências nesta manhã, por volta das 06:00 horas; Que, informa o depoente que 
durante o cumprimento do mandado judicial na residência da pessoa de YYYYY foi 
encontrado tão somente um cordão em ouro e um pingente; Que, na ocasião das buscas 
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se fazia presente no local a pessoa de ZZZZZ, frisando o depoente que este estava 
usando o referido cordão em ouro, enquanto que o pingente foi encontrado em um 
guarda-roupa; Que, em seguida foi levado o referido casal (ZZZZZ e YYYYY) até a 
Delegacia de Itaú, juntamente com as duas peças apreendidas, as quais foram 
apresentadas a vítima que as reconheceu de imediato; Que, após interrogatório sobre 
o destino das demais peças roubadas da casa da vítima, a pessoa de ZZZZZ indicou a 
casa do pai dele onde estaria outra parte de objetos, alegando o mesmo que tinha sido 
sua companheira, YYYYY, que havia mandado esconder; […]. 

Em [D2], percebemos, no presente depoimento, marcadores de assunção de 
responsabilidade enunciativa, quando o Locutor-Testemunha assume o conteúdo 
proposicional do seu dizer. Interpretamos que “na manhã de hoje”, “no dia”, “nesta 
manhã”, “por voltas das”, “em seguida”, “de imediato” e “à época”, de acordo com Adam 
(2011), são marcadores temporais, favorecendo a compreensão da ordem dos 
acontecimentos e deixando claro que, de acordo com a percepção do Locutor-
Testemunha, os fatos ocorreram quando declarado. 

Um indicador de suporte de percepção também foi encontrado em nossas análises, 
sendo ele “cordão em ouro e um pingente”, além do modalizador “tão somente”, 
deixando clara sua presença em sua declaração. Além disso, em nossas análises, 
percebemos o marcador de ilustração e exemplificação “sendo esta”, juntamente com o 
operador argumentativo “que”, introduzindo uma explicação relativa a um enunciado 

anterior. 

Também identificamos marcadores de não assunção da responsabilidade enunciativa, 
como o futuro do pretérito, condicional, pretérito imperfeito e pretérito perfeito, causando 
um distanciamento entre o Locutor-Testemunha e sua fala, como, por exemplo “visava 

apreender”, “tinha sido”, “havia mandado”. 

[S3] Isto posto, por tudo mais que dos autos consta e com esteio no art. 387, do Código 
de Processo Penal, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal posta no 
Aditamento à Denúncia de fls 45/45v, para CONDENAR, como efetivamente condeno 

XXXXX, já qualificado, nas sanções penais do art. 129, § 3º, do Código Penal. 

Em [S3], temos PDV assertado e a assunção da responsabilidade enunciativa por 
L1/E1, marcado pelos verbos em 1ª pessoa, assinalados por “julgo” e “condeno”. 
Também percebemos o engajamento pelo produtor do texto pelo destaque em negrito 
de alguns fragmentos e a escolha de utilizar o advérbio de afirmação “efetivamente”, 
para enfatizar sua fala. É possível observarmos que L1/E1 assume ser conhecedor dos 
fatos diretamente na fonte, quando cita o art. 387 e o art. 155. 

[D3] A testemunha XXXXX, também quando ouvido ao longo do Inquérito Policial (fl. 
22), apresentou informações importantes, ao dizer que "reside vizinho ao investigado 
AAAAA; Que, afirma o depoente que o investigado reside sozinho, não tendo nenhum 
familiar com o mesmo; (...) Que, no dia do fato o investigado havia levado YYYYY para 
a casa dele por volta das 17:00 horas, estando a mulher muito embriagada; Que, quando 
o filho, ZZZZZ, tomou conhecimento de que o investigado estava na companhia de 
YYYYY, foi ao local, por duas vezes, para chamá-la, tendo batido na porta da casa 
várias vezes sendo que ninguém o atendeu; Que, o ZZZZZ retornou a residência do 
investigado pela terceira vez, na noite do fato, ocasião em que empurrou a porta e 
adentrou para retirar a mãe, sendo que o investigado reagiu com violência; Que, o 
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investigado pegou um porrete (cabo de um machado) que o mantinha dentro de casa e 
investiu contra ZZZZZ; […]. 

Em [D3], identificamos a presença dos organizadores espaciais “vizinho” e “casa”, sendo 
importantes para que, durante o relato, fique claro para o interlocutor o espaço dos 
acontecimentos de acordo com o ponto de vista do Locutor-Testemunha. Além disso, 
os organizadores temporais “por volta” e “na noite” também estão presentes no texto, 
visto que esclarece a ordem dos faltos apresentados, favorecendo a coerência. 

Verificamos também o operador argumentativo “que”, e o modalizador “muito”, deixando 
clara a assunção da responsabilidade no seu dizer, tendo em vista que é um adjetivo de 
caracter subjetivo, implicando que essa foi sua opinião de acordo com a percepção dos 
fatos. A escolha do uso do verbo dicendi “chamá-la” também evoca a assunção da 
responsabilidade do conteúdo proposicional pelo Locutor-Testemunha. 

Além disso, identificamos marcadores de focalização perceptiva, como por exemplo 
“duas vezes”, “várias vezes”, “terceira vez”, “empurrou” e “com violência”, sendo todos 
os marcadores de percepção do Locutor-Testemunha, fazendo com que ele esteja 
presente na sua declaração, assumindo toda a responsabilidade enunciativa. 

[S4] A testemunha AAAAA em suas declarações, afirmou expressamente: “(01'12'') que 
tudo aconteceu entre meia noite e meia noite em quinze; que tinha terminado de arrumar 
a casa; (01'43'') que estava organizando a cozinha e tinha apagado a luz da frente; que 
perguntou se ainda tinha alguém na rua; (01'59'') que não passou o cadeado no portão, 
apenas o ferrolho e não fechou a porta da frente; (02'06'') mas na lateral BBBBB estava 
jogando baralho com CCCCC; (02'16'') que ouviu a volta do portão abrindo, que 
perguntou a BBBBB se tinha chegado alguém, e ele disse que não; (02'42'') que estava 
com a faca na mão cortando verdura; que escutou o barulho da porta e voltou o rosto 
para a sala, quando se deparou com a pessoa já há três passos da estante da sala; 
(03'23'') que na mesma hora gritou: “DDDDD, de novo seu cabra safado”; 03'40'' que 
gritou e BBBBB foi atrás dele mas não chegou a alcançar; que sabia diferenciar os 
gêmeos porque na época o corte de cabelo deles eram diferente; (0'402'') que DDDDD 
usa um corte moicano; e o outro estava usando trancinhas; (04'47'') que tinha mais 
contato com o outro gêmeo, que trabalhava para EEEEE; que reconheceu que era 
DDDDD por isso; (05'31'') que os furtos na época eram sempre DDDDD , mas na época 
DDDDD não era conhecido por furtar, apenas por facilitar os furtos; que isso foi no ano 
de 2007; (06'28'') que a sala estava com a luz acesa; (0'735'') que ele olhou para mim e 
se assustou, que estava mais ou menos a 2,5 metros dele; que ele na mesma hora 
retornou; (08'16'') que eles não são gêmeos idênticos; que tem outros aspectos que 
diferenciam eles; (09'27'') que viu ele já se curvando em direção a estante para pegar 

os celulares;” [não se trata de transcrição ipsis litteris]. 

Em [8] percebemos que o locutor enunciador primeiro, o juiz, evoca ponto de vista (PDV) 
assertado, quando qualifica a afirmação da testemunha, dizendo “afirmou 
expressamente”, ou seja, L1/E1 modalizou o enunciado, o que revela seu engajamento. 
Em seu depoimento, a testemunha, denominada nesta análise de locutor-testemunha 
(L-T), nos termos de Rodrigues (2017), conta o ocorrido, apresentando uma versão 
contrária à visão do acusado, verificada nos enunciados pelas marcas de negação e do 
operador contra-argumentativo “mas”. 
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Nesta declaração, ela aponta a presença de várias testemunhas presentes no local, 
afirma ter visto o acusado há poucos passos de sua estante, que gritou, e por esse 
motivo o acusado se evadiu. Para a sequências dos fatos narrados pela testemunha, 
verificamos, então, ponto de vista narrado, nos termos de Rabatel (2016), marcado 
linguisticamente pelos verbos no tempo pretérito (estava organizando, tinha, apagado, 
fechou, ouviu, escutou, sabia diferenciar, gritou), além dos dêiticos temporais e 
espaciais (tudo aconteceu entre meia noite e meia noite em quinze, quando se deparou 
com a pessoa já há três passos da estante da sala, que os furtos na época eram 

sempre). 

A testemunha argumenta que soube diferenciar o denunciado de seu irmão gêmeo pela 
diferença entre seus cortes de cabelo na data do delito. A vítima alega que o denunciado 
já era conhecido pelas pessoas, por sua prática de furto, criando assim um ethos 

negativo. 

 
Conclusão 

 
Com este trabalho foi-nos possível evidenciar que ao prolatar a sentença condenatória, 
o locutor enunciador primeiro (L1/E1), no caso em tela, o juiz da sentença condenatória 
judicial, assume o dizer a partir de pontos de vista assertado e narrado, utilizando-se do 
conjunto probatório, bem como recorrendo a várias instâncias enunciativas presentes 
nos autos. Ademais, percebemos de maneira inconteste que a responsabilidade 
enunciativa é marcada pelos pontos de vista do juiz a partir da coenunciação com o 
texto legal, evocada pela utilização de marcas linguísticas, quais sejam: modalidades, 
tempos verbais e o uso da primeira pessoa do singular. Tudo em consonância com os 
depoimentos das testemunhas, analisados nos 03 (três) excertos supramencionados, 
onde detectamos a presença do Locutor-testemunha (L-T), nos termos de Rodrigues 
(2017), que corrobora de maneira efetiva para o convencimento do juiz, no que concerne 
a efetiva culpabilidade dos Réus.  
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TÍTULO: O Sócrates de Nietzsche: o fundador da metafísica 

Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo esclarecer o que Nietzsche entende por dialética, 
razão e metafísica, a partir da interpretação que o filósofo alemão faz da figura de 
Sócrates. Arguidor por excelência, Nietzsche é conhecido por sua postura crítica em 
relação à tradição filosófica, que ele descreve como decadente. E é Sócrates que, para 
ele, inaugura a decadência da filosofia, pois a partir do seu modo de filosofar surge o 
homem teórico, indivíduo que instaura a dualidade metafísica, ou seja, a separação do 
mundo em duas realidades. Portanto, buscou-se entender como o método dialético 
fundamentou essa crença, que tem por princípio a elucidação através da razão, e os 
problemas que derivam dele. 
 
Palavras-chave: socratismo, verdade, razão, metafísica 

TITLE: Nietzsche's Socrates: The founder of Metaphysics 

Abstract 

This work aims to clarify Nietzsche's understanding of dialectics, reason and 
metaphysics, from the interpretation that the german philosopher gives to the historical 
figure of Socrates. A quintessential arguer, Nietzsche is known for his critical stand on 
the philosophical tradition, which he describes as decadent. And it is Socrates who, in 
Nietzsche's eyes, inaugurates the decay of philosophy, since it is from his method of 
thinking that arises the theoretical man, the individual who establishes a metaphysical 
duality, that is, the separation of the world into two realities. Therefore, we sought to 
understand how the dialectical method based this belief, which is based on the principle 
of elucidation through reason, as well as the problems that derive from this method. 
 
Keywords: socratism, truth, reason, metaphysics 

Introdução 

Friedrich Nietzsche desenvolveu uma interpretação bastante particular da imagem do 
filósofo grego Sócrates. Na obra O nascimento da tragédia e em um capítulo do livro O 
crepúsculo dos ídolos, intitulado de O problema Sócrates, o filósofo o descreve a partir 
de uma imagem desagradável e caricata, que no entanto não se resume a uma mera 
interpretação burlesca. Seu interesse em reconstruir a figura de Sócrates é parte 
fundamental de sua crítica à tradição filosófica e à dualidade metafísica perpetuada por 
ela. Nietzsche descreve essa tradição como decadente, e sua decadência tem início 
com a adesão dos gregos ao modo de pensamento socrático, abandonando aquilo que 
os tornava gregos. Por isso, Nietzsche chama Sócrates de “antigrego”, uma vez que 
enxerga no seu filosofar o início da degeneração do modo de vida helênico. 
 

Metodologia 
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A partir da leitura e análise dos textos O Nascimento da Tragédia e o capítulo “O 
problema de Sócrates” de O crepúsculo dos ídolos, ambos de Friedrich Nietzsche, com 
o apoio de uma bibliografia complementar, associada à discussões trabalhadas em um 
grupo de estudos semanal intitulado Nietzsche e os Gregos, foi realizado um trabalho 
monográfico sobre a interpretação de Nietzsche sobre Sócrates. 
 
Resultados e Discussões 

 

Sócrates representa, para Friedrich Nietzsche, a figura do “antigrego”, pois é a partir 
dele que se inicia a “dissolução” do mundo helênico (2006, p.18). Para compreender o 
sentido por trás dessa afirmação, é necessário destacar que, para Nietzsche, o 
socratismo lógico, movimento por trás de Sócrates (1992, p.86), vai contra a própria 
vida, a partir do momento em que determina a razão como o único caminho seguro para 
alcançar a felicidade. A fórmula socrática, que estabelece através de sua dialética (2006, 
p.19) que razão é igual à virtude que, por sua vez, é igual à felicidade, levou ao que 
Nietzsche chama de “atrofia das virtudes tradicionais” (1992, p.84). A exclusividade do 
pensamento lógico e conceitual, diz ele, pretende extinguir tudo o que for de carácter 
instintivo, ou seja, é a negação dos impulsos não racionais em função do esclarecimento 
racional (2006, p.22). Dessa forma, o filósofo alemão afirma que existe um problema 
fisiológico por trás desse apego excessivo de Sócrates à razão, que o torna “uma 
verdadeira monstruosidade per defectum” (1992, p.86), uma vez que sua natureza 
instintiva é invertida, sua consciência é criadora e seu “instinto” é “crítico”, enquanto “nas 
pessoas produtivas, o instinto é justamente a força afirmativa-criativa, e a consciência 
se conduz de maneira crítica e dissuasora” (1992, p.86). Por qual motivo Sócrates 
estaria disposto a criar um sistema que desprezasse o conhecimento instintivo? 
Nietzsche afirma que o método dialético seria uma resposta ao momento em que se 
encontrava o mundo grego. Sócrates teria identificado que o fim da antiga era helênica 
estava próximo, pois havia uma mudança de comportamento por parte dos cidadãos 
atenienses, que perdiam gradativamente sua autarquia, fazendo com que os instintos 
se voltassem uns contra os outros. Instaurou-se, então, que a única alternativa 
sustentável seria ser exclusivamente e excessivamente racional. Ceder ao instinto seria 
deixar-se guiar para o impreciso, “para baixo” (2006, p.21- 22). Logo, diz Nietzsche, 
Sócrates inaugurou um novo tipo de ser, que busca incessantemente a segurança que 
a verdade proporciona, mesmo que o resultado não seja, de fato, verdadeiro. 

Com Sócrates, isto é, com o “socratismo, surge pela primeira vez “aquela inabalável fé 
de que o pensar, pelo fio condutor da causalidade, atinge até os abismos mais profundos 
do ser. Podemos dizer que essa “sublima ilusão metafísica, a crença na razão e no seu 
poder de desvelar a verdade, é o coração do socratismo.(BULHÕES, 2011, p.130) 

Se trata, portanto, da inauguração de um olhar causal para o mundo, com o intuito de 
conhecê-lo profundamente e, assim, fundamentá-lo (1992, p.92). Nesse sentido, 
Bulhões (1998, p. 89-93) afirma que é possível identificar o sentido ontológico que a 
filosofia socrática pretende instaurar. Consequência disso é a crença em um mundo 
dualístico, onde a razão se opõe ao instinto, pois para Nietzsche, é a partir desse jogo 
dualístico entre essência e aparência que a metafísica é inaugurada. Portanto, a 
compreensão filosófica metafísica é baseada fundamentalmente na crença de valores 
“antagônicos” que só a razão é capaz de ver. 
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Conclusão 

 
O ser dialético, o homem teórico, inaugurado pela exaltação socrática do pensamento 
dito puramente racional, construiu uma dualidade do mundo que Nietzsche identificou 
como o início da decadência do pensamento ocidental. A noção de que a consciência 
racional seria a luz que ilumina toda a escuridão da ignorância revela um problema 
fundamental. Se por um lado existe um mundo verdadeiro, passível de ser conhecido, 
por outro existe um aparente, que deve ser desprezado. O problema, diz Nietzsche, é 
que não há razão que não se deixe afetar pelos instintos, pois, mesmo Sócrates se 
deixou influenciar por seu “daimon”. Conforme observou Bulhões (1998, p.89-93), para 
Nietzsche a razão nasce da relação entre as forças instintivas, portanto, não pode ser 
considerada pura, na medida em que não há a possibilidade de emitir um juízo livre de 
paixões. Dessa forma, é possível concluir que Nietzsche compreende a filosofia como 
produto de quem a sistematiza, portanto, Sócrates criou um modo de enxergar a 
realidade baseado em sua própria singularidade, conforme sua natureza particular. 
Levando em conta que existe toda uma tradição filosófica baseada em um conhecimento 
puramente racional, que remonta à Sócrates, é possível dizer que, para Nietzsche, é 
preferível retornar ao modo autentico da antiga tradição helênica, do que ceder ao 
impulso único racional, que pretende sistematizar e catalogar tudo com uma certeza 
inabalável. Nietzsche, portanto, trouxe de volta para a filosofia o valor da sabedoria 
instintiva, presente na tradição antiga e desprezada a partir da tradição socrática. 
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TÍTULO: Mudanças de Uso e ocupação do solo dos conjuntos do PMCMV, faixa 1, na 

Região Metropolitana de Natal 

Resumo 

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), foi criado em 2009 com a intenção de 
tornar acessível a moradia para a população com menor poder econômico. O que os 
gestores não imaginaram foi a mudança de uso que aconteceu após a ocupação dos 
conjuntos habitacionais inaugurados. Essas categorias são importantes para 
compreender diversas questões acerca das dinâmicas socioespaciais que ocorrem na 
localidade desde a ocupação das casas. Nesse sentido, este trabalho analisa as 
transformações socioespaciais no PMCMV faixa 1 em Natal/RN, identificando quais são 
os principais fatores que motivam essas mudanças. A pesquisa foi dividida em três 
partes: a primeira com a vetorização dos partidos urbanísticos, nos softwares Google 
Earth Pro e Autocad; pesquisa de campo com entrevistas por questionário; e 
mapeamento de uso e ocupação do solo dos empreendimentos. Por fim, foi observado 
que as mudanças de uso são resultados das necessidades econômicas e do lado 
poético do habitar, onde a casa abriga várias necessidades que são refletidas em seu 
uso e ocupação. 
 
Palavras-chave: PMCMV. Mudanças de uso. Habitar 

TITLE: Changes in land use and occupation of PMCMV projects faixa 1 in RMN 

Abstract 

The Minha Casa Minha Vida Program, was created in 2009 with the intention of making 
housing accessible to the population with less economic power. What the managers did 
not imagine was the change of use that happened after the occupation of the inaugurated 
housing projects. These categories are important to comprehend the many questions 
about the social-spatial dynamics that questions about the socio-spatial dynamics that 
occur in the locality since the occupation of the houses. In this context, this paper 
analyzes the socio-spatial transformations in PMCMV faixa 1 in Natal/RN, identifying 
what are the main factors that motivate these changes. The research was divided into 
three parts: the first with the urban projects vectorization, by using softwares such as 
Google Earth Pro and Autocad; field research with questionnaire interviews; and 
mapping of land use and occupation of the projects. Finally, it was noticed that the 
changes in use are the result of economic needs and the poetic side of housing, where 
the house provides many needs that are reflected in its use and occupation. 
 
Keywords: PMCMV. Use Changes. Inhabit. 

Introdução 

O Programa Minha Casa Minha Vida, foi criado em 2009 com objetivo de tornar a 
moradia acessível. Tem associações com a Caixa Econômica Federal, o Ministério das 
cidades, o Ministério da Fazendo e do Planejamento, com o Distrito Federal, estados e 
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municípios e empresas privadas da Construção Civil. O programa é dividido em três 
faixas: Faixa 1 (renda bruta de até R$1.800,00); Faixa 1,5 (renda bruta de até 
R$2.600,00); Faixa 2 (renda bruta de até R$4.000,00) e Faixa 3 (renda bruta de até 
R$7.000,00). sendo que esse relatório está discutindo diretamente com as casas e 
apartamentos do Faixa 1 - que possui como público-alvo as famílias com renda de 
R$0,00 a R$1.800,00. Na Região Metropolitana de Natal (RMNatal) que compreende 14 
municípios, foram construídos, por meio do PMCMV, entre 2009 e 2013, 28.284 
unidades habitacionais, sendo 10.752 delas correspondentes à faixa 1 (BENTES et al, 
2015). Até 2016, foram entregues 12.211 unidades habitacionais na faixa 1, sendo os 
municípios receptores dessa produção: Ceará-Mirim (9,33%), Extremoz (6,38%), 
Macaíba (11,66%), Monte Alegre (4,19%), Natal (8,85%), Nísia Floresta (3,09%), 
Parnamirim (38,13%), São Gonçalo do Amarante (17,01%) e São José do Mipibu 
(1,35%). No total foram construídos 36 empreendimentos do Faixa 1 até 2018, de médio 
a grande porte, com 161 e 1.165 unidades, onde juntos equivale a 15.362 moradias. A 
tipologia que prevalece é de apartamento (65,57%) (MEDEIROS, 2017). Essa é uma 
característica diferencial da Política Pública de Habitação na RMNATAL, ser 
majoritariamente vertical. Como em outros programas do Estado, há grandes críticas ao 
PMVCM, como as realizadas por João Sette (2012) no livro “Produzir Casas ou Construir 
Cidades? Desafio para um novo Brasil urbano”. O autor descreve suas críticas 
relacionando ao Faixa 2, porém, é possível fazer um paralelo com o Faixa 1. Em grande 
medida, as críticas estão relacionadas à forma como os apartamentos e casas são 
construídos, como o tamanho das moradias, a grande área reservada para as garagens 
e também a quantidade do espaço externo de área verde, “[...] a produção habitacional 
no Brasil historicamente valorizou a unidade habitacional em si, e não tanto a 
importância da qualidade urbana onde está se inserida” (SETTE, 2012, p. 47). Os 
resultados aqui apresentados são provenientes do projeto de pesquisa ““Que Periferia 
é esta?: a localização e inserção urbana dos Conjuntos Minha Casa Minha Vida faixa 1, 
na Região Metropolitana de Natal/RN”, coordenada pelos professores Sara Raquel 
Fernandes Queiroz de Medeiros e Márcio Moraes Valença. Soma-se aos frutos dessa 
pesquisas, dissertações e trabalhos de conclusão de curso de graduação 
(RODRIGUES, 2018; ROCHA, 2018; CHAVES, 2019; FONTENELE, 2019; COUTO, 
2019; FERNANDES, 2019 e outros). Este relatório possui como objetivo verificar o uso 
e ocupação do solo dos empreendimentos do PMCMV Faixa 1 em Natal/RN, que são 
categorias de análise importantes para compreender as dinâmicas urbanas e 
populacionais. Essas categorias estão diretamente relacionadas com necessidades, 
desejos e normativos (MEDEIROS, 2018). Há mudanças de uso e ocupação motivadas 
por maior demanda de espaço ou por imperativos econômicos, são exemplos dessas 
demandas a construção ou ampliação de casas para abrigar membros da família, a 
construção de cômodos adicionais para aluguel, a destinação de parte ou todo de uma 
residência para uso comercial, a mudança de uso de uma área coletiva – a exemplo do 
corredor, e sobretudo a poética do espaço. A casa abriga várias necessidades que 
refletem em seu uso e ocupação.  
(Ver figura 1) 
 
Metodologia 

 
A pesquisa foi elaborada em três momentos. O primeiro de junção de informações sobre 
os residenciais presentes da referida região, dispondo-as no Excel para uma melhor 
visualização e análise dos dados. Foram produzidos os desenhos dos partidos 
urbanísticos de cada residencial através das ferramentas Google Earth Pro e Autocad, 
permitindo uma melhor visualização dos lotes e do empreendimento como um todo, 
dando suporte para duas fases seguintes da investigação. No segundo momento, foi 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 855 

 

realizado pesquisa de campo com 882 entrevistas por questionários com base 
estatística calculada pelo Laboratório de Estatística Aplicada da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. O questionário possui três blocos de perguntas, os quais estão 
relacionados tanto ao referido projeto. O mapeamento de uso e ocupação do solo dos 
empreendimentos criou uma espécie de censo sobre as utilizações dos imóveis 
subsidiados pelo PMCMV – Faixa 1 na RMNatal, possibilitado pelos desenhos dos 
partidos urbanísticos. Foi criada uma tabela com nove diferentes usos a serem 
identificados nos lotes e imóveis, sendo eles: 1- residencial simples (uso residencial de 
um pavimento); 2- residencial duplex (uso residencial de dois pavimentos); 3- uso misto 
simples (mais de um tipo de uso de um pavimento); 4- uso misto duplex (mais de um 
tipo de uso de dois pavimentos); 5: uso comercial; 6- serviços públicos; 7- serviços 
privados; 8- institucional (igrejas); e 9- sem uso. O procedimento se realizou pela 
identificação lote a lote no caso das habitações, ou imóvel a imóvel no caso dos 
apartamentos, indicando as diversas utilizações encontradas nas moradias. Deve ser 
lembrado que o dado é visual e identificado por meio das mudanças dos ambientes 
construídos e/ou pelos anúncios encontrados nas partes externas das habitações. Por 
fim, as informações foram dispostas em mapas temáticos por meio do Arcgis e em 
tabelas do Excel para facilitar a visualização das semelhanças e diferenças entre os 
residenciais e suas tipologias. Concomitante ao mapeamento de uso e ocupação foi 
realizado registro fotográfico das ocorrências, ampliando o campo de análise. Esse 
relatório explora o conjunto dos dados das três etapas da pesquisa, detendo-se em 
pormenores das imagens coletadas, que revelam singularidades na apropriação da 
moradia e dos espaços coletivos nos empreendimentos. 
 

Resultados e Discussões 

 
São recorrentes as críticas, realizadas por técnicos ou pesquisadores, ao padrão 
construtivo e inserção urbana dos empreendimentos (ver por exemplo SETTE, 2012 e 
outros). A pesquisa intitulada., revelou, através do procedimento de mapeamento de 
uso e ocupação do solo nos conjuntos habitacionais, e registros fotográficos, aspectos 
não previstos no desenho original do programa. Cabe inicialmente destacar que o nível 
de satisfação dos moradores é elevado para os quesitos de tamanho, espaço de 
socialização, da unidade e outros. Apesar da satisfação com o tamanho do apartamento, 
é recorrente a reclamação pela impossibilidade de fazer reformas estruturais, com 
ampliação e modificação do layout da moradia. (Ver figura 2). Mesmo, muitos desses 
proprietários não disporem de recursos para realizarem as reformas desejadas, por 
necessidade de gerar e/ou ampliar suas rendas, estes utilizam suas moradias para 
ofertarem serviços e produtos, instalando atividades comerciais. Essa prática infringe as 
regras do programa que estabelece o uso exclusivo como residencial (ver FONTENELE, 
2019). Mas o que visivelmente torna-se notório é a mudança estética nos apartamentos 
e a forma de uso dos lugares. “A casa é apenas um emblema, um espelho, um disfarce, 
uma síntese, uma forma de estar e de ser no mundo” (REZENDE, 2007, p. 133). A casa 
como o espelho do seu proprietário, em como ela se torna a semelhança e a forma de 
como ela muda no decorrer do tempo, onde sempre existirá partículas dos momentos 
vividos de seu dono. A partir disso podemos definir que essa mudança estética ou até 
supondo que as infrações cometidas, seja pelo fato que a casa se torna seu dono e o 
dono se torna sua casa. No projeto há diversas regras, como a proibição de reformas 
estruturais, a mudança de janelas ou portas que diferem dos demais. Porém, as regras 
constantemente são quebradas. “[...] a apropriação do espaço da arquitetura como 
simples ambiente adequado às múltiplas atividades humanas” (LEITÃO, 2007, p. 49). 
As mudanças através das particularidades das pessoas, ocorre de certa forma em todo 
ambiente, através das nossas vivências ou ações, como também o quanto as pessoas 
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se sentem bem no ambiente e o que elas podem mudar para que o ambiente se torne 
mais agradável para os demais. (Ver figura 3). Visualiza-se essas mudanças com base 
na particularidade humana, no PMCMV – Faixa 1, nas mudanças das portas, onde se 
diferem por cor, forma ou decoração. Nos corredores dos apartamentos, na qual os 
proprietários usam a criatividade para trazer um certo conforto e acolhimento para 
aqueles que convivem no mesmo prédio. Ou usam um mesmo local para diferentes 
atividades, como por exemplo, um corredor pode ser usado para ser um ambiente social, 
onde as pessoas vão para se encontrar ou conversar, como também, em alguns casos 
é usado para estender roupas, tudo vai depender da necessidade das pessoas em 
determinado momento. (Ver figura 4 e 5). Por fim, a uma beleza nessas mudanças, pois 
elas se diferem, justamente porque esses espaços originalmente homogêneos, abrigam 
uma grande diversidade, seja ela cultural, de gênero, religião e outros. Vamos ver cultos 
religiosos sendo celebrados, comércios internos, ambientes mais coloridos, que vem da 
diferença das pessoas, de sua forma de ser, onde cada um vai deixar um pouco de si, 
na sua casa e no ambiente que ele possa conviver. 
 

Conclusão 

 
É notório na pesquisa a existência de mudanças no decorrer da ocupação desses 
empreendimentos, do uso do lar para o comércio até a modificação da estrutura do local. 
Também foi notado que mesmo com as críticas feita por técnicos, é existente a 
satisfação dos moradores com o programa. Como também a pesquisa mostrou que as 
mudanças ocorrerem tanto por necessidades econômicas, quanto pelo desejo dos 
moradores. No projeto há regras que devem ser respeitadas, como a não modificação 
da estrutura dos apartamentos e/ou casas, a comercialização, a proibição de venda ou 
aluguel desses imóveis, porém essas regras são constantemente quebradas. A 
regulamentação não cabe na diversidade do morar. 
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Figura 1 – Empreendimento São Pedro 
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Figura 2 – A área externa sendo usada como varal de roupas e para o cultivo de hortas. 
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Figura 3 – Mudança estética das portas, do empreendimento São Pedro, que costumam 
ser brancas ou bege claro 
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Figura 4 - O corredor do São Pedro sendo usado como varal de roupas 
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Figura 5 - O corredor do São Pedro sendo usado como um ambiente social 
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TÍTULO: Participação social e Gestão Autônoma de Medicação: narrativas de uma 

experiência 

Resumo 

Muitos avanços dentro do campo da saúde mental foram conquistados mediante as 
diretrizes da Reforma Psiquiátrica. No entanto, ainda há um cenário bastante 
problemático vivenciado por usuários da rede de saúde mental em relação ao uso 
crônico de psicofármacos. É nesse contexto que a ferramenta da Gestão Autônoma da 
Medicação (GAM) ganha destaque como maneira de promover maior autonomia e 
tomada de decisão aos usuários diante de seu próprio processo terapêutico. O presente 
estudo visa narrar e avaliar a experiência de uma graduanda que atuou como 
observadora-participante de um grupo GAM realizado no CAPS AD III - Leste no 
município de Natal/RN. O método utilizado foi a pesquisa-intervenção, onde o 
pesquisador compõe o campo e está implicado no processo de construção de 
conhecimento. O valor da pesquisa consiste no fato de haver incipiência de dados 
relativos a GAM sob a perspectiva de graduandos, os quais vivenciam uma experiência 
singular. A coleta dos dados viabilizou-se pela escrita dos diários de campo produzidos 
pela graduanda ao longo dos encontros. 
 
Palavras-chave: GAM. Saúde mental. Experiência. Participação social. 

TITLE: Social Participation and Autonomous Medication Management: narratives of an 

experience. 

Abstract 

 

Many advances in the field of mental health have been achieved through the Psychiatric 
Reform guidelines. However, there is still a very problematic scenario experienced by 
users of the mental health network regarding the chronic use of psychotropic drugs. It is 
in this context that the Autonomous Medication Management (GAM) tool is highlighted 
as a way to promote greater autonomy and decision making for users in their own 
therapeutic process. This study aims to narrate and evaluate the experience of a student 
who acted as a participant observer of a GAM group held at CAPS AD III - East in 
Natal/RN. The method used was intervention research, where the researcher composes 
the field and is involved in the process of knowledge construction. The value of the 
research is that there is incipient data about GAM from the perspective of 
undergraduates, who have a unique experience. The data collection was made possible 

by writing the field diaries produced by the student during the meetings. 
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Introdução 

A Reforma Psiquiátrica ocupa papel fundamental dentro do campo dos Direitos 
Humanos atualmente, uma vez que, no cotidiano dos hospitais psiquiátricos, perpetua-
se práticas de violação de direitos desde sua origem até os dias de hoje. Tais práticas 
caracterizam-se pela institucionalização da exclusão e do preconceito contra pessoas 
em sofrimento psíquico. Assim, inúmeros desafios se expressam. Dentre eles, o 
aumento do uso de drogas é considerado um grave problema de saúde pública no 
mundo contemporâneo. 

Apesar dos avanços conquistados no cuidado e na promoção de saúde mental, ainda 
são encontrados muitos problemas com relação à prescrição e fornecimento de drogas 
psicotrópicas. Tratamentos terapêuticos que se reduzem apenas à medicação; a falta 
de explicação acerca de efeitos colaterais e interações medicamentosas; a super 
medicação dos usuários; a pouca comunicação entre profissionais de saúde e usuários 
sobre o tratamento (SANTOS, 2009) e a falta de compreensão da equipe interdisciplinar 
sobre medicamentos em geral (SANTOS, 2009; OTANARI ET AL, 2011; ONOCKO-
CAMPOS ET AL, 2013) são algumas das dificuldades encontradas na atuação em 
saúde mental. 

A utilização e a prescrição acríticas de medicamentos psicotrópicos estão associadas 
com a falta de participação do usuário no planejamento e na tomada de decisão sobre 
as políticas públicas que lhe são dirigidas e sobre o seu próprio tratamento, reduzindo 
a possibilidade de promover autonomia, protagonismo e ampliação da participação 

social e da atuação cidadã. 

Nesse sentido, a organização de grupalidades em saúde mental tem demonstrado ser 
uma ferramenta potente ao ampliar a sociabilidade e o empoderamento dos usuários. 
Entre essas grupalidades, os grupos de ajuda e suporte e de associações constituídas 
por usuários, familiares e profissionais das redes de atenção são aqueles que recebem 
maior destaque (VASCONCELOS, 2008). Assim, a Gestão Autônoma da Medicação 
(GAM) tem se mostrado significativa na medida em que se constitui como uma 
metodologia de cuidados emancipatória - uma vez que é conduzida por uma cogestão 
que permite a alteração das relações de poder e a construção da democracia 
(CAMPOS, 2000) -, orientada para lidar com a questão do uso crônico de drogas em 
diferentes serviços de saúde mental de tal maneira que haja promoção da autonomia 
do usuário e da gestão compartilhada do cuidado no uso da medicação. 

Diante desse cenário, o objetivo do Observatório de Práticas GAM, no qual este 
presente artigo se insere, é sistematizar, avaliar e apoiar as vivências produzidas e 
expandir as tecnologias de cuidado que promovam processos participativos e 
emancipatórios entre usuários, famílias e profissionais frente à banalização do 
tratamento farmacológico em saúde mental no contemporâneo em consonância com as 
perspectivas que buscam combinar a evidência científica com os valores, necessidades 
e desejos de usuários e seus parentes (FULFORD, 2011; DEEGAN; DRAKE, 2006). Por 
fim, este artigo tem por objetivo narrar e avaliar a experiência de participação da 
graduanda no processo de implantação e acompanhamento da experiência GAM no 

serviço do CAPS-AD do município de Natal/RN. 
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Metodologia 

 

O presente artigo localiza-se na perspectiva de pesquisa qualitativa, que pretende 
conhecer a fundo as vivências das pessoas e enxergar o mundo como produto da 
compreensão que essas pessoas têm dessas vivências na medida em que entram em 
contato com a realidade (TURATO, 2005; CHIZOTTI, 2011). Assim, essa perspectiva 
parte do pressuposto de que não há separação entre o mundo objetivo e o mundo 
subjetivo. 

Diante das inúmeras possibilidades de metodologias qualitativas, optou-se pela 
pesquisa-intervenção, caracterizada pela ruptura com o modo tradicional do fazer 
científico que pressupõe separação entre pesquisador e objeto e que possui por objetivo 
transformar a realidade sociopolítica através de intervenções de ordem micropolítica. A 
pesquisa-intervenção “é, assim, ação, construção, transformação coletiva, análise das 
forças sócio-históricas e políticas que atuam nas situações e das próprias implicações” 
(AGUIAR; ROCHA, 1997). 

Desse modo, a pesquisa foi realizada através de ciclos não consecutivos caracterizados 
por um processo constante e contínuo de avaliação e análise das implicações das quais 
a aluna atuou como observadora participante e elaborou ao final textos narrativos com 
o objetivo de avaliar a experiência. 

O primeiro ciclo se resume na apresentação da proposta GAM, na pactuação para 
implantação dos grupos GAM e do processo de pesquisa. Realizou-se reuniões com os 
serviços da RAPS e as associações de usuários que se interessaram em participar da 
experiência. Dessa forma, foi pactuado o processo de pesquisa e a implantação dos 
grupos com as equipes e usuários interessados. Além da contratualização e do 
planejamento de todo o processo de pesquisa-intervenção, foram discutidas as 
questões éticas em torno da participação e desenvolvimento da pesquisa. Vale destacar 
a importância que a participação dos sujeitos envolvidos na pesquisa possui, visto que 
o conhecimento que emerge dos processos de parceria pode facilitar a adoção e 
incorporação de novas abordagens, avançando em relação ao fosso entre os resultados 

da pesquisa clínica e as práticas implementadas nos serviços. (PASSOS ET AL, 2013). 

O segundo ciclo se baseou em encontros formativos com as equipes dos serviços 
CAPS, gestores, usuários e familiares que manifestaram interesse. Foram realizados 
dois encontros formativos com as equipes de profissionais e gestores e um encontro 
formativo com os usuários e familiares, onde se discutiu temáticas e situações-problema 
relativas ao uso de drogas psicotrópicas e a medicalização, apresentando, por fim, o 
Guia GAM propriamente dito. Esses encontros caracterizaram-se por uma abordagem 
pedagógica ativa com base em experiências produzidas entre os diversos atores ques 
estavam presentes - profissionais, usuários e facilitadores -, para favorecer a 
apropriação crítica da estratégia GAM. Cumpre ressaltar que a equipe de pesquisa 
apoiou e supervisionou o desenvolvimento das experiências GAM ao longo de todo o 
processo, na medida em que simultaneamente foram realizados momentos de 
supervisão e acompanhamento por parte das pesquisadoras coordenadoras e dos 
pesquisadores colaboradores externos. 
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No ciclo 3, foi feita a caracterização do serviço CAPS AD beneficiado pela estratégia 
GAM através de questionários aplicados junto aos gestores e profissionais. Os 
encontros propriamente ditos, orientados pelo uso do guia GAM foram iniciados. Ao 
todo, realizaram-se 36 encontros GAM em data e horário previamente agendados com 
os participantes e realizados no próprio serviço de saúde (CAPS AD em Natal) com 
duração de 2 horas cada. 

O ciclo 4 caracterizou-se pela análise de implicações e avaliação da experiência. Em 
coerência com a perspectiva institucionalista adotada, o processo de pesquisa-
intervenção foi acompanhado de espaços que promoveram análise de implicações e a 
auto-gestão do grupo pesquisador. Esses espaços foram promovidos a partir do uso de 
duas ferramentas metodológicas específicas: grupos focais e grupos analítico-
narrativos, dos quais a aluna participou como observadora e os alunos de pós-
graduação atuaram como facilitadores dos grupos. A finalidade dos grupos foi colocar 
em análise, junto aos participantes, a consolidação e/ou mudança de concepções em 
torno de 5 eixos analíticos fundamentais no processo, a saber: concepção de saúde 
mental, concepção de adoecimento/sofrimento mental; concepção de redução de 
danos; autonomia e direitos dos usuários e trabalhadores e as concepções de 
tratamento. 

Desta feita, o presente artigo é a narrativa e avaliação da experiência de participação 
da graduanda como observadora participante de um grupo GAM no serviço do CAPS-
AD de Natal/RN. A coleta dos dados deu-se através dos diários de campo 
confeccionados após cada encontro GAM. Segundo Weber (2009), o diário de campo é 
uma ferramenta em que o pesquisador se dedica a produzir narrativas ao longo de uma 
pesquisa a partir da observação direta dos comportamentos de determinado grupo 
social que dizem das experiências compartilhadas e das relações estabelecidas entre 
pesquisador e pesquisados. Dessa forma, é possível a construção de material para 
analisar as práticas, discursos e posições de ambas partes. 

 

Resultados e Discussões 

 

1. A contribuição dos vínculos e afetos na formação acadêmica 

“Quando nos viu, [Zé Saldanha*] nos convidou para sentar e começou a falar 
espontaneamente sobre a realidade bastante dura de sua vida. Ao final, acrescentou 
que essas coisas ele prefere que permaneçam “em off”. Eu fiquei bastante emocionada 

com o que ele disse e percebi que seus olhos estavam úmidos, assim como os meus.” 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

“Enquanto João* se engajou numa conversa com Martinho*, Flávia* conversou comigo 
sobre o último capítulo da novela que ela gosta de assistir e sobre a agressividade 
presente em sua casa. Já Mariana* perguntou se a gente teria algum perfume para 
emprestar a ela, e borrifei a minha colônia em seus braços e pescoço.” 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

* Nomes fictícios. 
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Numa universidade é possível apreender inúmeros conhecimentos sobre o mundo. No 
entanto, quando se trata de formar para o cuidado do outro, não há teoria que possa 
nos instruir suficientemente. O contato sensível com os participantes do grupo da GAM 
me permitiu enxergá-los não enquanto objetos para se tirar proveito, mas como sujeitos 

que desejam mais autonomia e participação social no cotidiano em que vivem. 

Nesse sentido, participar da experiência GAM teve influência significativa na minha 
formação como estudante de psicologia ao proporcionar práticas e vivências que 
confrontaram minhas concepções de saúde mental, sofrimento psíquico, uso de drogas 

e, principalmente, dos sujeitos envolvidos nesses cotidianos. 

Os serviços da RAS destacam a relevância dos vínculos sociais dentro da promoção de 
saúde. Se relacionar com o outro também possui função indispensável na formação 
acadêmica. A interação sensível com usuários que fazem uso de drogas ou passam por 
intenso sofrimento psíquico - como Zé Saldanha, João, Flávia e Mariana, por exemplo - 
faz com que tratemos os usuários como seres humanos de fato. Esse salto 
aparentemente pequeno é necessário para se evitar que, em nome da ciência, sejam 
realizadas práticas de exclusão e violação de direitos, como historicamente aconteceu 

e tem acontecido até hoje no modelo manicomial. 

2. A relevância da análise de implicação 

“Estando sentada na roda com os usuários, percebendo a inalterabilidade da dinâmica 
do grupo e ouvindo-os falar de coisas já muito repetidas, me veio um sentimento de 
impotência muito grande e me perguntei: será que nós estamos, realmente, ajudando 
àquelas pessoas? É possível para os usuários uma melhoria de vida?” 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

“Neste encontro me percebi com muita vontade de contribuir com o grupo através de 
alguma fala. [...] Me senti extremamente incomodada por estar lá apenas observando, 
sem interagir verbalmente com os usuários.” 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

“Eu estava tão cansada e com tanto sono que desejei muito ter ficado em casa 
descansando; apesar disso, há algo dentro do grupo que me mobiliza a me dedicar a 
ele independentemente da minha condição física.” 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

Se deparar com os próprios equívocos é tarefa bastante desconfortável. No entanto, 
para uma formação e atuação críticas, é necessário momentos de pausa para refletir 
acerca das ações e práticas que estão sendo perpetuadas por nós mesmos. As análises 
de implicação me provocaram à confrontação de minhas ações, falas e pensamentos. 
Permitiram que eu enxergasse as forças que eu exercia e aquelas que porventura 

atuavam sobre mim sem que eu tivesse discernimento. 

Além disso, a análise de implicação demonstra a relevância da função social que 
possuímos como pesquisadores. A neutralidade na ciência tradicional, então, se mostra 
enquanto ilusória pois cada prática simples e corriqueira exerce uma força sobre as 
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relações que nos constituem (PAULON, 2005). Dessa forma, estar envolvida nos 
encontros GAM me incentivou a abandonar uma postura passiva diante da realidade e 
buscar ter uma participação social mais ativa. 

3. Participação social 

Um dos objetivos da estratégia da GAM é ser um espaço formativo que promova a 
participação social, a autonomia e a atuação cidadã de usuários, trabalhadores e 
pesquisadores. Em se tratando do protagonismo dos usuários, houve dois momentos 
bastante marcantes da pesquisa. O primeiro deles foi quando se discutiu sobre a 
ausência de muitas pessoas nos encontros. De maneira bastante motivada, os usuários 
que estavam presentes levantaram possíveis hipóteses para esse esvaziamento e, a 
partir delas, traçaram possibilidades e soluções para atrair e incentivar a presença de 
quem não estava comparecendo às reuniões. 

“O encontro GAM se encontrava com poucos usuários hoje [...] Começamos 
conversando sobre esse esvaziamento de pessoas nos encontros, [...] foi discutido 
bastante sobre que estratégias podemos fazer para que essas pessoas continuem indo 
para os encontros”. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

O segundo momento foi o encontro em que invertemos os papéis: os pesquisadores 
não seriam os mediadores, e sim os usuários: 

“A novidade do encontro de hoje, apresentada por Maria*, é que os próprios usuários 

fariam a mediação da nossa reunião”. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

*Nome fictício. 

Cada um deles lia uma pergunta do guia GAM em alta voz para o grupo e abria para 
quem quisesse falar. Simultaneamente, os usuários geriam o horário para que a 
discussão não tomasse mais tempo que o planejado. Perto do fim, um dos usuários se 
dirigiu a mim e ao restante dos pesquisadores e disse que, se os papéis estavam 
invertidos, agora os usuários é que fariam perguntas pra nós. 

Estar envolvida na estratégia GAM como pesquisadora e de repente me ver no lugar de 
pesquisada foi uma experiência de deslocamento de minha zona de conforto, 
confrontando o meu agir automático e indiferente. Ao mesmo tempo, observar como a 
GAM favoreceu a expressão de protagonismo e de uma postura ativa nos usuários 

evidenciou a potente ferramenta que temos em mãos. 

 
Conclusão 

 

A Reforma Psiquiátrica transformou as possibilidades de tratamento no campo da saúde 
mental de maneira a criar alternativas de cuidado baseadas na inclusão e no respeito 
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aos direitos daqueles sujeitos acometidos por sofrimento psíquico grave. Mesmo com 
inúmeros avanços, muitas situações-problema continuam se manifestando, em 
destaque aquelas que envolvem a utilização e prescrição acríticas da medicação, o que 
ocasiona diversas outras complicações para a vida dos usuários. É nesse cenário que 
se desenvolve a GAM como ferramenta para proporcionar ao sujeito maior 
conhecimento e autonomia acerca de seu próprio plano terapêutico, de maneira a 
suscitar o protagonismo e a participação social desses usuários. 

O envolvimento com a estratégia da GAM enriquece a formação acadêmica de maneiras 
bastante peculiares. Há muito aprendizado de conhecimentos acerca dos efeitos das 
medicações e do uso de drogas, porém a maior contribuição diz respeito a vivências 
compartilhadas com os usuários de saúde mental e a confrontações com nossas 
concepções de mundo, de quem somos e o que fazemos. Além da aproximação com 
as metodologias de pesquisa e as tecnologias de cuidado associadas à GAM, tal 
vivência proporcionou a interação com pessoas em sofrimento psíquico grave, 
experiência que é significativa para o desenvolvimento de habilidades essenciais à 
prática do pesquisador/psicólogo em pesquisa-intervenção. 

Por fim, muito mais que obter conhecimento teórico a respeito do ser humano estando 
dentro de uma sala de aula da universidade - realidade bem distante do cotidiano 
complexo e problemático da maioria da população - ir a campo, vincular-se de maneira 
sensível com os sujeitos da pesquisa e refletir sobre que práticas perpetuamos na 
sociedade nos leva a sermos atores sociais que buscam transformar a realidade de 
acordo com o que demanda a população brasileira. 
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TÍTULO: A terceira versão da BNCC:as disputas para um currículo em História 

Resumo 

Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa sobre a terceira versão da Base 
Nacional Comum Curricular. Tivemos como objetivo durante o desenvolvimento desta 
compreender como as disputas em torno da primeira e segunda versão da Base se 
efetivaram e se consolidaram na terceira versão. Para isso, analisamos os resultados 
de pesquisas anteriores e a versão em análise do documento de forma comparativa afim 
de averiguar os projetos em disputa entre as versões da BNCC. Concluímos ao final 
que a terceira versão possui em seu conteúdo uma maior diversidade temporal e 
espacial em comparação a segunda versão, na medida em que objetiva ampliar a 
percepção sobre a diversidade de sociedade e sujeitos, no entanto, o faz a partir de uma 
perspectiva ainda eurocêntrica sobre o currículo. Dessa forma, averiguamos como a 
História escolar nesta versão não foi pensada a partir da perspectiva do aluno brasileiro, 
mantendo-se assim, um currículo baseado na já consolidada tradição escolar do país. 
 
Palavras-chave: BNCC; Currículo; História; Tempo; Espaço; Tradição Escolar 

TITLE: The third version of the BNCC: The projects in dispute in History curriculum 

Abstract 

This paper presents the results of a research about the third version of the Brazilian 
National Common Curricular Base (BNCC). We had as a goal during its development to 
understand how the disputes about the first and the second version of the Base became 
applied and consolidated in the third version. In order to do so, we analyzed the results 
of previous researches and the document's version in analysis in a comparative 
perspective in order to study the projects in dispute between the BNCC's versions. We 
concluded by the end that the third version has in its content a wider diversity in time and 
space in comparison to the second version, as it aims to enlarge the perception towards 
the diversity of society and individuals, however, it does that from a still Eurocentric point 
of view about the curriculum. That way, we checked how school history in this version 
wasn't thought from the Brazilian student's point of view, remaining, thus, as a curriculum 
based on the already consolidated national school tradition. 
 
Keywords: BNCC; Curriculum; History; Time; Space; School Tradition 

Introdução 

Desde 23 de setembro de 2015 o campo da disciplina de História, e nos demais campos 
de estudo, têm vivenciado um debate fervoroso sobre a construção de uma proposta de 
Base Nacional Comum Curricular. O documento tem como objetivo garantir aos 
estudantes de todo o Brasil o direito de aprender um conjunto fundamental de 
conhecimentos e habilidades comuns, como prescrito na Constituição Federal de 1988, 
na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBN), além do mais recente Plano 
Nacional da Educação (PNE/2014). Este presente trabalho é o prosseguimento de 
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estudos anteriores que analisaram mais especificamente a primeira e a segunda versão 
da BNCC. Tendo já um longo caminho de diagnósticos sobre estes, por que se fez 
necessário uma nova pesquisa sobre o documento? O objeto central de estudo da nossa 
atual pesquisa foi a terceira versão da Base. Esta, diz respeito àquela que foi 
homologada e que já está sendo debatida e efetivada nas escolas de Educação Básica 
de todo o país. É nesse sentido que avaliamos como imprescindível um trabalho que 
introduza uma compreensão acerca do que se é proposto pelo documento na área 
curricular de História. É a partir dessa análise que pudemos definir qual o perfil de 
cidadão que o documento da terceira versão deseja formar para a composição da nossa 
sociedade. Com o intuito de pensar essas questões, a presente pesquisa visa concluir 
esse processo de investigação e estudo dos documentos questionando: como as 
disputas em torno da primeira e segunda versão se efetivam e se consolidam nesta 
terceira versão? Este questionamento tem como objetivo compreender como os projetos 
em disputa nas outras versões se finalizam na versão homologada do documento. 
Ademais, esse trabalho de Iniciação Científica foi construído a partir de 
questionamentos e discussões realizadas dentro do grupo de pesquisa Espaços, Poder 
e Práticas Sociais - História e Espaços de Ensino da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Orientado pela Profa. Dra. Margarida Maria Dias de Oliveira o texto 
busca apresentar as análises e resultados obtidos na pesquisa iniciada em agosto de 
2018. Para a concretização desta, realizamos as leituras dos nossos referencias 
teóricos e metodológicos, construímos levantamentos sobre pesquisas que tinham 
como objeto a terceira versão da BNCC afim de compreender quais os entendimentos 
que se tinham sobre esse documento, bem como analisamos os resultados dos 
trabalhos que precedem este. Estes últimos, apontam as disputas que existiram na 
construção das primeiras versões da Base no próprio campo da disciplina de História e 
como isso se efetivou na transição de uma para outra. Ficou nítido como uma proposta 
curricular que tinha como sujeito central o aluno, foi substituída por uma que preza em 
primeiro lugar pela manutenção de uma tradição escolar baseada em uma história de 
outro continente: o europeu. É evidente, como existe uma dificuldade de muitos 
profissionais de História se desvincularem dessa construção do currículo já comum no 
Brasil. Durante o desenvolvimento dos nossos resultados avaliaremos quais escolhas, 
noções e preceitos são providos na terceira versão da BNCC. 
 
Metodologia 

 
Para conseguirmos efetivar nossos objetivos e responder a problemática central da 
nossa pesquisa, usamos como metodologia de pesquisa a análise de conteúdo proposta 
por Laurence Bardin, professora-assistente do curso de Psicologia na Universidade de 
Paris V, em seu livro. A análise de conteúdo é caracterizada pela autora “como um 
conjunto de técnicas de análise de comunicações, que utiliza procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos das mensagens” (BARDIN, 
1977:38). Dessa forma, a metodologia empregada considera, para além dos dados 
qualitativos, os dados quantitativos como importantes para o processo de uma pesquisa. 
Para o desenvolvimento da nossa, este elemento foi central, pois esta se tratou da 
continuação de duas pesquisas anteriores que estudaram as duas primeiras versões da 
BNCC. Nestas anteriores, diferentes elementos sobre o currículo de História na Base 
foram ponderados, no entanto, o foco em comum delas esteve relacionado à análise 
sobre o Tempo e o Espaço, categorias basilares para a pesquisa e o ensino em História. 
Seguindo a análise desses elementos do documento, na pesquisa atual foi necessário 
construir categorias de análise para a quantificação de quantas vezes os Tempos e 
Espaços se repetiam nessa versão. Feito isso, nos utilizamos das ferramentas de 
Tabelas e Gráficos para representar o levantamento dos dados quantitativos 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 872 

 

produzidos. Como esta pesquisa tinha como objetivo compreender como as disputas 
em torno do currículo de História presentes nas primeiras versões da BNCC se 
efetivaram na terceira e última versão, necessitamos fazer uma análise comparativa 
com os dados que foram levantados nas pesquisas precedentes a esta e os novos 
resultados obtidos acerca da versão homologada. Se torna importante aqui evidenciar 
como esse processo de comparação entre os resultados obtidos sobre cada versão não 
se limita a saber qual conteúdo, qual tempo ou qual espaço se repete mais nos 
documentos, mas nos permite responder nossa problemática, na medida em que somos 
capazes de visualizar os projetos em disputa no ensino de História na Educação Básica. 
Dessa forma, a quantificação dos dados obtidos, a comparação e análise dessa 
sistematização, permitiu que pudéssemos aferir qualitativamente informações 
importantes para a resolução da nossa questão problema. Isso foi possível pois, como 
aponta Freitas (2010), “quem pensa currículo, seja ele de curso, série, ano, disciplina 
etc., baseia-se sempre em duas questões: o que deve ser ensinado? Que tipo de sujeito 
deve ser formado?”. A partir dessas questões, podemos compreender como através de 
um currículo se é inserido um projeto de sociedade que deverá ser construído nas 
escolas. Estes envolvem interesses econômicos, políticos, morais e culturais, e, com 
uma pluralidade de ideias que se existem em um espaço democrático, é averiguável 
como a construção de currículos serão permeados por disputas que evidenciam as 
divergentes propostas defendidas por sujeitos, grupos, organizações etc. para a 
construção do futuro, neste caso, do Brasil. É nesse sentido que os caminhos 
metodológicos que tomamos durante o desenvolvimento da pesquisa se apresentaram 
como definidores para conseguirmos os resultados obtidos. A escolha por fazermos um 
estudo sobre o Tempo e o Espaço na BNCC a partir da quantificação dessas 
informações nos proporcionou dados diferentes e mais consistentes do que se nos 
reduzíssemos a analisar os textos disponibilizados nessa versão do documento. Afinal, 
estes podem apresentar determinados informações, mas como produzidos por sujeitos 
imbuídos de objetivos e ideais, podem deixar de constar dados importantes ou deixá-
los de forma implícita para nossa compreensão do documento. Por isso, a quantificação 
das informações citadas, nos possibilitou averiguar os próprios elementos que a versão 
traz e, consequentemente, observar as disputas sobre o currículo de História nas 
versões do documento. 
 
Resultados e Discussões 

 
A partir do processo das pesquisas anteriores e desta atual pudemos avaliar como se 
deu todo o processo de disputas nas três versões da BNCC. Nas palavras de Margarida 
Oliveira e Itamar Freitas, pesquisadores que participaram da produção da primeira 
versão do documento, podemos compreender qual era o objetivo do componente de 
História: “O ensino-aprendizagem de qualquer conteúdo precisa fazer sentido para o 
aluno, tem que significar algo que ele conecte com sua vida cotidiana ou que, mesmo 
reconhecendo sua aplicabilidade teórica, reconheça sua utilidade na vida prática” 
(FREITAS, OLIVEIRA, 2018:57). Nesta versão da Base, se fazia importante um ensino 
de História que possuísse uma função social na vida do aluno – este, brasileiro, em 
idade escolar, que enfrenta dilemas cotidianos relacionados ao contexto em que está 
inserido. Nesse sentido, é possível observar a preocupação dessa BNCC através da 
sua seleção de conteúdos, espaços e tempos em cumprir esse objetivo de tal forma que 
o Brasil ganha o maior destaque espacial (42%), sendo seguido bem distante pela 
Europa (19%) e América (14%). Na seleção temporal o mesmo ocorre, Brasil Império é 
conteúdo mais abordado (20%), seguido de Brasil República e Brasil Contemporâneo 
(ambos 10%), além de Idade Contemporânea (10%), ficando demarcado assim, um 
ensino que se preocupa em lidar com os desafios postos para os alunos brasileiros e 
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contemporâneos na Educação Básica. Esse retrato não permanece o mesmo na 
segunda versão do documento. As mudanças em relação à versão anterior são latentes 
e bruscas. Os resultados obtidos sobre essa versão conseguem evidenciar 
consequências advindas também de que a construção do documento deixou de ser 
coletiva, feita por uma variedade de especialistas, professores da rede básica e gestores 
da educação pública, passando a ser feita por um pequeno grupo de três professores. 
Além disso, deixou de possuir como objetivo central um ensino que tenha aplicabilidade 
nas resoluções das problemáticas do aluno contemporâneo e passou a priorizar a 
garantia de espaço de pesquisa de determinados grupos acadêmicos da História, 
apoiados por entidades de representação dos profissionais da História, como a ANPUH. 
É nesse sentido que, na segunda versão da Base, a Europa ganha destaque espacial 
no currículo (32%) e o Brasil cai (21%). A Idade Contemporânea agora é o tempo mais 
destacado (18%) ao lado de outros conteúdos relacionados à História europeia, como 
Idade Moderna (13%) e Idade Antiga (12%), que juntos formam mais de 40% do 
conteúdo. As maiores temporalidades na segunda versão estão todas relacionadas a 
uma história que parte do continente europeu. Mesmo a BNCC prescrevendo um 
currículo para estudantes brasileiros, o Brasil só terá sua maior temporalidade com 
Brasil Império (8%). Esses resultados dão margem para inferirmos acerca da diferente 
concepção de ensino de História em comparação à apresentada na versão anterior. 
Nesta, o ensino de História não se apresenta como um elemento central para a 
formação do aluno, pois está mais centrada em manter uma tradição escolar já 
consolidada na Educação Básica brasileira, estando assentada numa História 
eurocêntrica. Já a terceira versão da BNCC, objeto central da nossa pesquisa, 
apresenta no seu corpo de texto o seguinte objetivo para o currículo de História: "Nesse 
contexto, um dos importantes objetivos de História no Ensino Fundamental é estimular 
a autonomia de pensamento e a capacidade de reconhecer que os indivíduos agem de 
acordo com a época e o lugar nos quais vivem, de forma a preservar ou transformar 
seus hábitos e condutas. A percepção de que existe uma grande diversidade de sujeitos 
e histórias estimula o pensamento crítico, a autonomia e a formação para a cidadania". 
(BNCC, 2017:396). Podemos observar a partir do trecho a preocupação em o ensino de 
História conseguir estabelecer relações de alteridade entre sujeitos, sociedades e 
diferentes tempos e espaços. Dessa forma, o ensino de História deve formar cidadãos 
que percebam a diversidade que permeia a construção da história e do mundo e as 
implicações que isso representa: o respeito ao outro, as diferentes formas de pensar o 
mundo, as diferentes formas de resolver conflitos etc. Esse objetivo parece ser cumprido 
em um primeiro momento ao analisarmos os Tempos e Espaços em evidência nessa 
versão do documento. Brasil (21%), Comunidade/Local (20%) e Diversidade Espacial 
(18%) são os espaços mais destacados na Base e que já mostram uma perspectiva 
diferente do que havia sido proposta na versão anterior a esta. Em relação à 
temporalidade, as que mais se destacam são Tempo Presente (27%), seguido por 
Diversidade Temporal (13%). A escolha por apontar essa diversidade espacial e 
temporal, está embasada no título que é dado para as unidades temáticas do 1º ao 5º 
ano: Eu, o Outro e o Nós. O aluno assim, deve aprender sobre sua experiência 
individual, a de outros sujeitos, próximos e distantes, e a relação dele com estes. No 
entanto, para além de averiguarmos de forma quantitativa esses Tempos e Espaços 
que são apresentados, se fez necessário ponderarmos sobre estes. Por exemplo, como 
estes conteúdos estão divididos? Estão espaçados em diferentes anos? Possuem uma 
lógica de progressão do conteúdo? Como está se dá? A partir desses questionamentos, 
observamos a disposição destes conteúdos ao longo dos anos do Ensino Fundamental. 
O que pudemos constatar é que, apesar dessa diversidade temporal e espacial aparecer 
e ser objetivado de acordo com o texto apresentado no documento, esta ainda está 
relacionada à manutenção de um modelo curricular de História já consolidado no Brasil 
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e que possui uma perspectiva bastante eurocêntrica. Dessa forma, essa noção de 
diversidade de sujeitos, culturas, sociedades que a terceira versão tenta apresentar, não 
é consolidada na medida em que o documento faz a escolha de construir estes de forma 
subordinada a uma história que parte da Europa e não do contexto da realidade do 
aluno. Essa percepção é latente na construção do currículo no Ensino Fundamental – 
Anos Finais no qual o 6º ano se inicia com a Idade Antiga e o 9º ano, último ano dessa 
fase, concentra quase a totalidade dos assuntos que dizem respeito à categoria 
temporal do Tempo Presente e o espaço do Brasil. Nesse sentido, se torna perceptível 
a manutenção de um currículo que preza por uma história que tem como objetivo dar 
conta de todos os processos vividos pela humanidade e de uma formação social 
brasileira baseada em uma história do continente europeu, evidenciando assim, como 
o documento não pensou essa proposta curricular a partir da realidade dos alunos a 
quem este se destina. Tal divisão curricular já possui bases bem consolidadas na 
Educação Básica e evidencia a dificuldade de profissionais de História de se 
desvincularem de uma perspectiva do ensino de História que não aponta como projeto 
a formação de alunos conscientes do seu tempo e espaço, porém perpetua um projeto 
que beneficia aqueles que não desejam debater as problemáticas relacionadas à 
sociedade brasileira contemporânea e a resolução destas. 
 
Conclusão 

 
A terceira e última versão da BNCC já está sendo utilizada como base do currículo de 
História nos diferentes níveis da Educação Básica. A construção da BNCC foi um 
momento histórico demandado já há algum tempo pela legislação brasileira e de grande 
importância para a educação e a sociedade como um todo, na medida em que este 
documento é o responsável por definir um currículo comum para todo o Brasil, 
garantindo um base diversificada para as especificidades de cada local ao mesmo 
tempo que assegura também um nivelamento de direitos. Por se tratar de um passo 
importante na construção de uma educação de qualidade e democratizada, este 
documento não deveria ter sido finalizado mantendo-se uma tradição escolar 
consolidada no país. Deveríamos enunciar como a BNCC foi capaz de conceber um 
currículo em que a História tem um papel formativo importante para o sujeito se 
reconhecer no mundo. No entanto, o desfecho desse processo não foi esse. Prezou-se 
por uma dita diversidade temporal e espacial, mas que, na prática, reproduziu uma 
história eurocêntrica que não reflete sobre as demandas do educando. A terceira versão 
da Base foi uma oportunidade perdida em evidenciar o poder que um currículo tem em 
uma transformação social ao refletir sobre e a partir da realidade do aluno. 
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TÍTULO: MAPEAMENTO DA PRESENÇA DE FRIEDRICH SCHILLER NA IMPRENSA 

OITOCENTISTA BRASILEIRA 1830-1860 

Resumo 

No Brasil no século XIX a imprensa além de informar, exerceu também a função de 
formar novos leitores. Com isso, visualizamos inserções de grandes autores nos 
periódicos brasileiros, como Friedrich Schiller. Ele foi escritor, poeta representante do 
movimento Tempestade e Ímpeto e do Classicismo de Weimar. Este trabalho apresenta 
os resultados do plano de trabalho sobre mapeamento da presença de autores e obras 
de língua alemã na imprensa brasileira do longo século XIX, do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). Na base da Hemeroteca digital utilizando o 
portal da Fundação Biblioteca Nacional há a criação de um banco de dados com 
categorias de descrição quantitativa e qualitativa das ocorrências nos jornais. No caso 
do autor alemão Schiller, objeto da pesquisa, observou-se uma presença muito cedo na 
imprensa brasileira e uma heterogeneidade surpreendente de estratégias de informação 
e divulgação. O que acaba sendo uma unanimidade são os elogios, quanto a sua 
genialidade literária.  No contexto de estudos da Literatura comparada, a relevância 
desse estudo ocorre pela análise da recepção de Schiller e de suas obras. E tendo em 
vista os estudos culturais no contexto do ensino de línguas e literaturas estrangeiras, 
podemos ressaltar que a inclusão de pesquisas na base de material primo da imprensa 
brasileira do século XIX vitaliza também o ensino aprendizagem de Língua e Cultura 
alemã, incluindo o enfoque nas dinâmicas de transferências culturais. 
 
Palavras-chave: Schiller; Períodicos; Imprensa Oitocentista; Transferências Culturais 

TITLE: MAPPING FRIEDRICH SCHILLER'S PRESENCE IN THE BRAZILIAN EIGHTH 

CENTURY PRESS 1830-1860 

Abstract 

In Brazil in the nineteenth century the press besides informing, also exercised the 
function of forming new readers. With this, we visualize insertions of great authors in 
Brazilian journals, such as Friedrich Schiller. He was a writer, poet representing the 
Storm and Impulse movement and Weimar Classicism. This paper presents the results 
of the work plan on mapping the presence of German-speaking authors and works in the 
Brazilian press of the long nineteenth century, from the Institutional Program for Scientific 
Initiation Scholarships (PIBIC). On the basis of the digital library using the portal of the 
National Library Foundation there is the creation of a database with categories of 
quantitative and qualitative description of occurrences in newspapers. In the case of the 
German author Schiller, object of the research, there was a very early presence in the 
Brazilian press and a surprising heterogeneity of information and dissemination 
strategies. What turns out to be unanimous are the compliments regarding their literary 
genius. In the context of studies of comparative literature, the relevance of this study 
occurs by analyzing the reception of Schiller and his works. And in view of cultural studies 
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in the context of foreign language and literacy teaching, it can be emphasized that the 
inclusion of research in the base of nineteenth-century Brazilian press material also 
vitalizes the teaching of German language and culture, including the focus on dynamics 
of cultural. 
 
Keywords: Schiller; Periodic; Eighteenth Press; Cultural Transfers 

Introdução 

Este artigo apresenta os resultados do projeto desenvolvido ao longo de quase doze 
meses, através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). Sob 
orientação da professora doutora Wiebke Röben de Alencar Xavier, a pesquisa 
desenvolve a temática sobre o mapeamento da presença de autores e obras de língua 
alemã na imprensa brasileira do longo século XIX. Ao longo dos meses foi percebida a 
necessidade de restringir nosso objeto de estudo, em consequência ao grande acervo 
encontrado. Entretanto, mesmo após eleger Friedrich Schiller, tornou-se inviável 
analisar apenas suas ocorrências devido a sua história e carreira estarem muito 
associada ao seu contemporâneo Johann Wolfgang von Goethe. Durante o período 
foram encontradas mais de quatrocentas ocorrências, sobre diversos assuntos 
relacionados a vida e a carreira de Schiller. Entre os principais temas podemos elencar: 
as notas de leilão, informações e curiosidades biográficas, suas obras, com destaque 
para “Os salteadores” e a relação de Schiller e Goethe. 
  
A maioria dos periódicos publicados no Brasil funciona como parte integral dos sistemas 
de ensino e pesquisa do país. Eles têm sua missão e objetivos bem definidos na 
contemporaneidade e na história: informar. Todavia, no século XIX, além desse papel, 
os periódicos desempenharam a função de formar novos leitores. Para tal, eram eleitos 
autores que exerceram grande influência na Literatura mundial, essa escolha não se 
restringia a apenas autores franceses, literatos de outras nacionalidades detinham um 
papel importante nessa primeira fase da imprensa brasileira, seja pelas suas biografias 
seja pelos seus textos literários. Enfocando os autores de língua alemã visualizamos 
inserções de grandes autores nos jornais brasileiros, como Johann Christoph Friedrich 
von Schiller, escritor, poeta, representante do movimento “Tempestade e Ímpeto” e do 
Classicismo de Weimar. 
 
Durante o mapeamento dos autores alemães nos periódicos brasileiros, o nome de 
Friedrich Schiller particularmente se destacou, ao lado de Johann Wolfgang von Goethe, 
como mencionado. Essa associação era comum, pois ambos considerados ícones da 
literatura alemã oitocentista. Friedrich Schiller já era conhecido no século XIX no Brasil, 
por uma parte da população brasileira, leitores dos jornais brasileiros dos meados do 
século XIX e/ou o público que frequentava os teatros da época. Por isso analisámos 
durante o período da pesquisa, especificamente a presença de Schiller nos jornais 
brasileiros a partir da década de 30 até os anos 60, baseados os registros da 
Hemeroteca Nacional. Para a coleta de informações, foi utilizada o acervo da 
Hemeroteca, em sua versão digital, da Fundação Biblioteca Nacional, a partir da qual 
criamos um banco de dados com categorias de descrição quali-quantitativas das 
ocorrências nos jornais brasileiros. A base teórico-metodológica é o conceito de 
transferências culturais. 
 
O termo transferência implica o deslocamento material de um objeto no espaço. Ele 
coloca a ênfase sobre os movimentos humanos, viagens, transporte de livros, objetos 
de arte ou bens de uso corrente com finalidade não necessariamente intelectuais [...] É 
o colocar em relação esses dois sistemas autônomos e assimétricos, que implica a 
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noção de transferência cultural. (ESPAGNE; WERNER, 1988, pág.5) 
 
A ideia se distancia do conceito tradicional de empréstimo ou influência, enfocando mais 
os caminhos dos textos, as assimetrias de recepção e as novas contextualizações na 
outra cultura. Tendo em vista essa perspectiva importante para os estudos da Literatura 
Comparada e também para os Estudos Culturais, pretendemos analisar a presença de 
Schiller na imprensa oitocentista brasileira. 

 

Metodologia 

 

O método ultizado na pesquisa teve como base o acervo digital da Hemeroteca 
Nacional, situado no portal: https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/, podemos 
selecionar de acordo com a palavra chave, nesse caso Schiller e filtramos por década 
as ocorrências que aparecem. Para a coleta de informações, foi utilizada a base 
Hemeroteca digital, da Fundação Biblioteca Nacional, a partir da qual estamos criando 
um banco de dados com categorias de descrição quali-quantitativas das ocorrências 
nos jornais brasileiros. 

Figura 1 – Portal da Hemeroteca Digital 

A base teórico-metodológica é o conceito de transferências culturais, a ideia de 
transferência cultural, aqui utilizada se distancia do conceito tradicional de empréstimo 
ou influência, enfocando mais os caminhos dos textos, as assimetrias de recepção e as 
novas contextualizações na outra cultura. Tendo em vista essa perspectiva, importante 
para os estudos da Literatura Comparada e também para os Estudos Culturais, 
pretendemos diferenciar a tese de que Schiller foi especificamente introduzido no Brasil 
por Gonçalves Dias com a sua tradução parcial da “Noiva de Messina”, que ocorreu em 
1859. 

Foram analisadas informações de Schiller desde a década de 1830 até 1911 entre os 
jornais de todo território brasileiro, contudo apenas na década de 30 é que encontramos 
menções a ele. Ao todo foram mais de 85 jornais consultados e mais de quatrocentas 
ocorrências analisadas que continham diversas referências ao autor alemão. 

Figura 2 – Arquivo no formato de Excel, separado por segmento as inserções de Schiller 

O Estado do Rio de Janeiro, possui o maior número de publicações sobre o autor, são 
destaques os jornais: Correio Mercantil, e Instructivo, Politico, Universal e o Diário do 
Rio de Janeiro, com 44 e 43 ocorrências respectivamente. Para ter uma dimensão de 
1830 até 1847 apenas há menções encontradas em jornais fluminenses. As temáticas 
mais recorrentes no início do século estão relacionadas a notas de leilão, pessoas que 
estavam de mudança para países europeus ou estavam se desfazendo de bens, móveis 
e de parte de suas bibliotecas que continham obras de Schiller. 

Até a década de 30 havia apenas uma nota com interesse por obras de Schiller para 
aquisição, o que foi progressivamente alterado ao longo das décadas, ocasionando uma 
maior inserção de Schiller. Os assuntos agora aparecem de maneira diversificada, 
desde crítica literária, realizada inclusive por José de Alencar, famoso escritor brasileiro, 
autor de várias obras como: “Senhora”, “Iracema” e o “Guarani” até notas de situações 
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mais frívolas como o gosto do alemão por presunto ou o fato do literato possuir um nariz 
avantajado, sinal, segundo a publicação de genialidade (O Diario Novo (PE) de Ano 
1847/Edição 00056). Um dos assuntos mais recorrentes são uma aproximação bastante 
peculiar sobre a vida pessoal do escritor alemão, na qual por mais de três vezes 
estampou jornais com sua biografia. Dentre suas obras mais citadas, estão “Os 
salteadores”, “Cabala e amor” e a “Conjuração de Fiesco em Gênova”. O que acaba 
sendo uma unanimidade são os elogios quanto a sua genialidade literária. 

Figura 3 – Imagem da Hemeroteca Digital na parte das ocorrência sobre Schiller 

Desenvolvendo ainda as temáticas encontradas, um curiosidade como já mencionada 
são as citações conjuntas de Schiller e Goethe, contemporâneos, os alemães chegaram 
ao solo brasileiro como escritores do movimento romântico (Publicação do jornal carioca 
Correio Mercantil, e Instructivo, Politico, Universal - Ano 1858\Edição 00238 (1) - Sessão 
não mencionada : Do illm Sr. Manoel de Araujo), entretanto no seu país de origem, eles 
eram inclusos em um movimento anterior, uma espécie de pré-romantismo. 
Evidenciando um aspecto peculiar de “romantização” dos próprios autores e suas obras 
no território brasileiro. 

Como já mencionado, a maior quantidade de ocorrências de Schiller e Goethe foram 
em jornais do Rio de Janeiro, todavia essa circulação não se tornou restrita apenas a 
esse espaço. A partir da década de 1840, observamos a ampliação considerável da 
presença dos autores em locais da região Nordeste, em especial os Estados do 
Maranhão, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Também há menções em periódicos de São 
Paulo e Minas Gerais. 

 
Resultados e Discussões 

 

A implantação da imprensa em terras brasileiras ocorreu século XVIII, entretanto foi com 
a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808 que ela foi alavancada. O 
próprio Dom João VI a estabeleceu como necessidade oficial e cultural, além de permitir 
a melhor/maior circulação de informações entre os frequentadores da Corte e seus 
agregados. Também indicava modernidade, o que possibilitou diversas mudanças 
sociais, econômicas, culturais e políticas. Houve uma dinamização da imprensa devido 
a mudança da sede do governo português para o Rio de Janeiro, ocasionando um maior 
volume de periódicos publicados. Era comum, entre os primeiros jornais, a inspiração 
em modelos de publicações da Europa, até pelo aumento das transferências entre 

países europeus, sobretudo França e Portugal. 

A efervescência cultural que atingiu o Rio de Janeiro e foi multiplicado em outros 
Estados do Brasil, fundamentou o período pós-independência. Houve um aumento 
significativo da circulação de periódicos, a partir de 1821, após a saída da família real e 
o marco da Independência do Brasil, a imprensa aparece como meio de divulgação e 
consolidação desse novo país e sociedade que estava surgindo, reforçando aspectos 
nacionalistas como afirma Molina: "Nacionalidade e a preservação da integridade 
territorial" (Molina, 2015, p.134). A imprensa está diretamente relacionada com a 
identidade de um povo, ou seja, os modelos europeus são deixados de lado, e há o 
surgimento de publicação que visam “[...]facilitar a compreensão do desenvolvimento de 
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qualquer processo ou fenômeno” (SODRÉ, 1999. p. 06). Além de exercer um papel de 
formar e educar os novos leitores do Brasil. 

Figura 4 – Parte da pesquisa na Hemeroteca Digital que apresenta diversos gêneros 
jornalísticos 

Nesse sentido, há um engajamento de jornalistas, formadores de opinião e intelectuais 
da época de oferecer o melhor da literatura da época nos periódicos. Os conteúdos e 
os gêneros eram diversos, e buscavam atender a todo tipo de leitor, como indica Sales 
e Barbosa (2014, p. 51): “’Romance-folhetim’, ‘romance’, ‘romance de cavalaria’, 
‘novela’, ‘conto’, ‘crônica’, ‘crônica religiosa’, ‘crônica política’, ‘crônica humorística’, 
‘crônica de viagem’, ‘poesia’, ‘farsa’, ‘lenda’ e ‘texto reflexivo’”; o que podemos analisar 
através das pesquisas na Hemeroteca Digital. 

Figura 5 – Imagem do Diário do Rio de Janeiro, periódico que possui o maior número 

de publicações sobre Schiller 

Para Sales e Barbosa (2014, p. 43), “Dessa forma, esses impressos, durante o século 
XIX, se constituíram como elementos fundamentais para a vida intelectual da época no 
que se refere à transmissão de informações”. O modo como essas notícias eram 
transmitidas ao leitor assumia um papel didático e que buscava aproximar o leitor da 
obra original citada. Além das obras de autores renomados da Literatura mundial, suas 
vidas pessoais e curiosidades também eram destaques nas publicações da época. Esse 
olhar de apresentar grandes literatos nos periódicos brasileiros possibilitou o 
encurtamento das fronteiras e a chegada de autores alemães como: Schiller, Goethe, 
Novalis, Schlegel, entre outros, com as suas respectivas obras até leitores. É importante 
salientar que esta presença da língua e cultura alemã ocorreu de forma progressiva, 
citando Schiller como exemplo em razão do mesmo ser nosso objeto de estudo desse 
artigo. Durante o período de análise da pesquisa, é notória a transformação da presença 
de Schiller nos periódicos, há uma ascensão latente da quantidade de ocorrências e do 
conteúdo apresentado sobre o autor. 

1.1 Schiller do começo do século XIX 

Após a análise do material de pesquisa não podemos afirmar por qual meio houve a 
introdução de Schiller no Brasil, visto que há diversas possibilidades. Entre as principais 
estão: via Portugal, por causa da livre circulação entre os países devido ao processo de 
colonização do Brasil, através das transferências culturais com a França, referência na 
época de desenvolvimento, modernidade e relevância ou por meio do autor brasileiro 
Gonçalves Dias, que ao ter contato com as obras de Schiller, decidiu se dedicar a 
tradução de suas obras, chegando a finalizar a tradução da obra “Noiva de Messina”, 
que infelizmente não chegou a ser publicada, pois a versão final foi perdida em um 
acidente que vitimou Dias). Entretanto, o que conseguimos apontar é a permanência e 
popularização de Schiller ocorreu através dos periódicos publicados no século XIX, 
aprofundaremos mais adiante essa questão. 

Figura 6 – Nota de leilão encontrada no Diário do Rio de Janeiro (RJ) - Ano 1840\Edição 

00116 (1) - Sessão Leilões: Leilão a praso de uma grande e elegante porção. 

Nossa pesquisa começou nos primeiros anos do século XIX, contudo apenas em 1830 
é que encontramos a primeira ocorrência do autor alemão nos periódicos brasileiros. 
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Essa citação ocorreu no Diário do Rio de Janeiro, jornal fluminense e tratava de uma 
nota de leilão. Era comum famílias estarem de mudança para outro país e com isso se 
desfazerem de seus bens, que incluíam obras de diversos autores, incluindo Schiller, 
Durante esse início, há uma predominância de periódicos do Rio de Janeiro, as citações 
estavam relacionadas a notas de leilão, compras e aquisição de obras. O que evidencia 
um desconhecimento do público sobre Schiller, o que é reiterado pelo periódico O 
Chronista : Há no mundo quem tenha mais juízo que Voltaire, mais força que Napoleão, 
é o povo - Ano 1836\Edição 00009 (1), que fala sobre o desconhecimento da literatura 

alemã e de Schiller pelos brasileiros. 

Figura 7 – Nota de compras também encontrada no Diário do Rio de Janeiro (RJ), porém 
do Ano 1846\Edição 07144 (1)- Sessão Compras : Precisa-se. 

1.2 Schiller das críticas e análises literárias 

Avançando nos anos, podemos perceber a introdução de outras temáticas relacionadas 
ao autor alemão. Elas aparecem através de citações em folhetins e artigos por causa 
da sua obra e contribuição para a Literatura romântica alemã e mundial, um destaque 
para o drama “Os Salteadores”. As notas de leilão, continuam recorrentes. 

Podemos encontrar também críticas sobre a forma de Schiller fazer as suas obras, seu 
tom apontando por alguns como irreal, beirando a melancolia. Mesmo apresentando em 
sua principal obra, seu protagonista como um ladrão que ares de herói, acendendo uma 
discussão sobre a inversão de valores, as obras de Schiller obtiveram grande aceitação 
para o público brasileiro e se mantém até hoje como um dos principais autores do seu 
tempo. Também foi inquerido alguns aspectos da vida pessoal do autor em suas obras, 
referenciando sua educação em uma escola militar, o que refletiu em sua revolta no uso 
da força em sua obra. Outra crítica é a sua concepção de tragédia, mencionada pelo 

seu caráter ideal. 

Figura 8 – Notas sobre a obra “Os salteadores”, encontrada no “O Liberal : Periodico 
Politico e Litterario” (RJ) - Ano 1849\Edição 00095 (1) Sessão Variedade: Semana Lyrica 

Mesmo diante de algumas críticas, há inúmeros elogiosos acerca da genialidade do 
autor, que mesmo tão novo, ele escreveu sua obra primas aos 20 anos, conseguiu impor 
um caráter profundo a obra. 

1.3 Vida pessoal do autor ganham destaque nos periódicos 

Johann Christoph Friedrich von Schiller, nasceu em 10 de novembro de 1759, na 
Alemanha, foi poeta, médico e historiador. Após avançarmos nos anos cada vez mais 
Schiller aparece nos periódicos brasileiros, e um movimento bastante peculiar é 
observado: cada vez mais a sua vida pessoal, na qual por mais de duas vezes estampou 
o jornal com sua biografia ganha espaço nos jornais. 

Há uma tentativa dos jornalistas e formadores de opinião em aproximar Schiller do 
público brasileiro, e isso ocorre através de notas, artigos ou citações de frases do autor 
que retratam sua vida privada, como uma nota sobre o seu falecimento e o da sua irmã 
Isabel Reinewald, sobre o seu estabelecimento no Castelo de Moor, e o sonho juvenil 
de Schiller de se tornar cirurgião ou até ao fato dele possuir um nariz grande, citação no 
O Diario Novo (PE) de Ano 1847/Edição 00056 . Há no jornal A Nova Minerva: Periódico 
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dedicado ás Sciencias, Artes, Litteratura e Costumes, uma citação do escritor como o 
nome mais popular da literatura alemã, o texto também traz uma análise da 
personalidade e obra de Schiller. Outra personagem que também nos auxilia a entender 
um pouco quem era Schiller é Madame de Staël, que acaba ganhando destaque nos 

jornais pela sua amizade com o autor. 

Não podemos deixar de ressaltar a importância de Goethe para Schiller, há diversas 
menções dos autores, como grandes expoentes da sua época e a indiscutível 
contribuição dos dois para colocar a Alemanha na rota da Literatura Mundial. Eles já 
estamparam publicações sobre falsificação de autógrafos, como fundadores do teatro 
alemão , ou citados na biografia de Goethe sobre a proximidade dos dois e 
apresentados no texto como os maiores homens da Alemanha, como podemos expor 
nos trechos retirados do Diário do Rio de Janeiro (RJ): 

Figura 9 - Nota sobre as figuras de Goethe e Schiller sendo apresentadas juntas - Ano 
1847\Edição 07588 (1) - Sessão Litteratura Dramática: O drama - O regicida - Do Srº 
Ignácio Antônio da Motta Vieira 

Também neste outro exemplo do jornal Correio Mercantil, e Instructivo, Politico, 

Universal: 

Figura 10 – Nota sobre a vida pessoal dos autores alemães. Fonte: Correio Mercantil, e 
Instructivo, Politico, Universal (RJ) - Ano 1855\Edição 00355 (1) Correio mercantil:O 
Paraguay em 1854 

1.4 Schiller e suas obras 

Schiller é considerado um dos maiores gênios da literatura alemã, juntamente com seu 
contemporâneo Goethe. Eles são considerados representantes do movimento Ímpeto e 
Tempestade alemão – que se caracterizava como um movimento literário, ocorrido entre 
1760 a 1780 que pregava a reação ao racionalismo advindo do Iluminismo do século 18 
e ao classicismo francês, que sofria influência da cultura europeia, em seu valor estético. 
"Para os alemães, foi um clássico, para o resto da Europa , um romântico”, Volobuef 
(2009, pág.78) indica a dificuldade de rotulação para Schiller, que perpassou também 
entre o Classicismo de Weimar, Pré-Romantismo e Romantismo . Todas essas 
nomenclaturas podemos encontrar na literatura e nos periódicos para reportar a Schiller. 
O que diferencia é o momento da sua vida, que acaba refletindo na escrita, se na 
jovialidade ele está incluso no Ímpeto e Tempestade, já maduro pode ser considerado 
um clássico. Sobre o Classicismo de Weimar, é um período de apogeu cultural dos 
maiores escritores alemães: Goethe, Schiller, Wieland e Herder, seu início ocorreu em 
1786, e durou até a morte de Schiller em 1805. Nos periódicos encontramos rotulações 
para Schiller, ora ele era dramático ora romântico, como podemos apontar nessa 

publicação encontrada no Correio Mercantil, e Instructivo, Politico, Universal: 

Figura 11 - Publicação do jornal carioca Correio Mercantil, e Instructivo, Politico, 
Universal - Ano 1858\Edição 00238 (1) - Sessão não mencionada : Do illm Sr. Manoel 
de Araujo Porto Alegre 

Outro ponto de análise são as contribuições de Schiller para o teatro mundial, até sua 
obra prima “Os bandoleiros” é escrita para tal arte. Segundo Faria, Guinsburg e Alves 
de Lima “escritores notáveis como Goethe, Schiller e Lenz renovaram o teatro Alemão” 
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(2009, pág. 298). Portanto, há ocorrências de notas sobre os dramas de Schiller que 
foram encenadas pelo Brasil e no mundo, seja exaltando a obra, atores envolvidos na 
encenação ou até incidentes mortais ocorrido por exemplo durante a apresentação 
relatada no jornal maranhense A Imprensa, que ocasionou a morte do ator ao ser 
atingido por uma bala de borracha durante a representação da cena em que Karl Moor 
é morto: 

Figura 12 – Publicação do jornal A Imprensa (MA) - Ano 1858\Edição 00085 (1) - Sessão 
Não mencionada: As buchas também matam 

Também há publicações sobre a performance de atores, como essa do periódico 
Correio Mercantil, e Instructivo, Politico, Universal, que traz um trecho enaltecendo a 
artista D. Adelaide Amaral, “a excellente scena do drama de Schiller, traduzida pelo 
Dr.Pinheiro Guimarães”. 

Figura 13 – Trecho publicado pelo Correio Mercantil, e Instructivo, Politico, Universal 
(RJ) - Ano 1863\Edição 00036 (1) - Sessão não mencionada : Theatro Gymnasio 

Dentre suas obras mais citadas, estão “Os salteadores”, “Cabala e amor”, “Noiva de 
Messina” e a “Conjuração de Fiesco”. O que acaba sendo uma unanimidade são os 
elogios, quanto a sua genialidade literária. São encontrados apenas duas traduções do 
autor, são elas: O mergulhador e o Enigma. 

Figura 14 – Trecho da tradução do poema “O mergulhador” do jornal “O Sete d' Abril” 
(RJ) (Extraída da Gazeta dos Domingos) - Ano 1838\Edição 00633 (1) - Sessão 

Literatura: O mergulhador 

Figura 15 – Trecho da tradução do poema “O Enigma”, encontrada no O Arrebol : Jornal 
Academico (SP) - Ano 1849\Edição 00003 (1) - Sessão Não mencionada: Enigma 

A obra Os bandoleiros ganha um destaque maior nos periódicos, que trazem em suas 
análises comparações com outros textos, críticas ou elogios, mas sobretudo há uma 
intensa discussão sobre esse “herói” apresentado como o “ladrão nobre” , a inversão de 
valores presentes na obra . Segundo Rosenfeld “A revolta juvenil do movimento [do 
Ímpeto e Tempestade] manifesta-se na dramaturgia” (1993, pág.68). 

Figura 16 - Outro exemplo de nota sobre a obra “Os salteadores”, inclusive 
“aportuguesando” o nome de Schiller – Fonte: O Artista : Publicação semanal sobre 
theatros (RJ) - Ano 1849\Edição 00001 (1) Sessão não mencionada: Os saltheadores - 
Schiller - Verdi 

Há a presença da intertextualidade na ficção, através das obras de Folhetins, que fazem 
referência aos textos de Schiller, como podemos indicar no exemplo do romance 
“Fidalgo Espião”, publicado pelo Diário do Rio de Janeiro (RJ) - Ano 1851\Edição 08655 
(1), e escrito pelo Conciliador, pseudónimo que ainda não deciframos. 

Figura 17 – Folhetim “O fidalgo espião”. Fonte: Diário do Rio de Janeiro (RJ) - Ano 
1851\Edição 08655 (1) Sessão Folhetim do Diário: "O fidalgo espião" por Conciliador 

A introdução de Friedrich Schiller no Brasil, a partir da década de 30, como já foi 
mencionado, todavia há a discussão sobre como ocorreu essa entrada em terras 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 884 

 

brasileiras. Por muito tempo se afirmou que foi através da tradução da “Noiva de 
Messina”, iniciada em 1859 após uma estadia na Alemanha. De acordo com Salgado 
(2017, pág. 218), a passagem por aquele país reforçou em Dias seu afã de traduzir, 
como mostra o fragmento de uma carta endereçada ao Barão de Capanema, “traduzo 
uma meia dúzia de poesias alemãs, de mistura com outras de outras línguas” (apud 
Dias 1964, pág. 264). Outra versão defende que o acesso aconteceu via França, o que 
era comum. 

Citando de forma resumida a vida de Gonçalves Dias. Ele que foi poeta, jornalista e 
expoente do Romantismo brasileiro (posteriormente da tradição literária do 
“indianismo”), cuja obra mais famosa foi o poema "Canção do Exílio", exerceu outras 
funções laborais, e em 1852 foi nomeado oficial da Secretaria dos Negócios 
Estrangeiros, no qual nos anos seguintes viajou para a Europa, até chegar em 1856 na 
Alemanha, onde teve contato com as obras de Schiller, Goethe, Hoffmann, entre outros. 
Dias era o único escritor romântico fluente em alemão, o que possibilitou sua leitura 
diretamente das obras originais dos autores (VOLOBUEF, 2009). Acredita-se que em 
1863, ele tenha concluído a sua tradução da obra de Schiller, “Noiva de Messina” e 
embarca para o Brasil, porém seu navio naufraga na costa maranhense. Além da perda 
irreparável do autor, também há perda da versão final e revisada dessa tradução . 

Outra possibilidade vem da relação com Portugal se deu através das reverberações da 
recepção de Schiller no país, Alexandre Herculano, importante escritor português 
inspirou-se na obra Os bandoleiros para compor seu poema A semana santa, de 1829. 
Posteriormente, Herculano também traduziu a obra de Schiller Der Geisterseher, que 
caiu no gosto do público português. 

Logo, mesmo que o nosso objeto de estudo seja analisar a presença de Schiller no 
Brasil, através de um mapeamente. E para nossa pesquisa seja mais relevante como 
se desenvolveu a presença de Schiller em terras brasileiras, esta introdução é parte 
importante da história da Literatura brasileira e mundial, pois com o aprofundamento 
desses estudos podemos mensurar possibilidades de como atuaram as transferências 
culturais de outros autores no Brasil. Neste sentido, os periódicos exercem uma 
importante função, que até então foi pouco explorado, o que destaca pesquisas como 
essa, que buscam encaixar partes deste quebra cabeça, visando obter resultados de 
como ocorreram os processos de transferências culturais. 

 
Conclusão 

 
Para concluir, é relevante apontar a importância dos periódicos na divulgação dos 
autores alemães, o que possibilitou o rompimento das barreiras linguísticas, territoriais 
e aproximou os brasileiros de obras de grandes clássicos, referências atemporais para 
a Literatura Mundial. Mesmo pertencendo a um país tão distante do nosso, tanto Schiller 
quanto Goethe se tornaram populares no Brasil, de uma maneira bastante peculiar que 
não se restringia apenas as suas obras e carreira. Foi comum encontrar dentro do banco 
de dados analisado, inferências sobre a vida particular e curiosidades sobre eles. Além 
disso, Schiller passou a atingir não apenas o público que frequentava teatros, e sim toda 
pessoa letrada que tinha acesso aos periódicos da época. 
 
É interessante analisar o aumento progressivo da inserção do autor nos periódicos, não 
apenas no número de publicações, mas nos conteúdos apresentados: as temáticas 
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apresentadas estão relacionadas no começo da década a leilões, venda e aquisições 
de obras de Schiller. Ao longo dos anos, as notas e artigos são preenchidos com críticas, 
análises no contexto da própria literatura e cultura brasileira. 
 
Mesmo que não tenhamos certeza de como ocorreu a introdução de Schiller em terras 
brasileiras, sabemos que foi através dos jornais que ele consolidou sua presença aqui. 
Há uma intenção não apenas de apresentar o autor, mas torna-lo mais próximo do leitor, 
com referências a sua vida pessoal e familiar. Podemos apontar, que durante o período 
analisado que vai de 1830 até 1860 apenas um aspecto da vida de Schiller não é 
mencionado: a sua vida amorosa. Portanto, um leitor corrinqueiro dos jornais, poderia 
se informar sobre os gostos, viagens, familiares, data de nascimento, morte, hábitos, 
maus relacionamentos (Schiller não mantinha boas relações com o governo de 
Napoleão), entre outros assuntos. 
 
Jornalistas, formadores de opinião e críticos literários foram os responsáveis por 
oferecer ao seu público um acervo literário diversificado, mesmo que o Schiller na 
Alemanha seja apresentado de uma maneira diferente do que o Schiller no Brasil. Ele 
chega até nós no século XIX, como um escritor romântico, as vezes dramático que 
levantava temáticas até então polêmicas, como o exemplo do “ladrão nobre”, alcunha 
personagem da sua obra prima “Os bandoleiros”, Karl Moor. E não como um escritor 
que teve suas obras censuradas pelo Vaticano pela forma como a Bíblia é citada em 
seus escritos. 
 
É comum encontrar nos jornais uma relação de admiração/amor, Schiller é bastante 
elogiado pelo conjunto da sua obra, pela sua genealidade literária e intensidade dos 
seus escritos. Entretanto há sua dose de “ódio”, ele também chega a ser criticado por 
suas escolhas temáticas, pelos “valores” propagados e seus argumentos acabam sendo 
questionados, como afirma uma das notas do periódico, que aquilo que ele escrevia não 
poderia ser fidedigno com a realidade. 
 
De maneira geral, podemos concluir que a presença de Schiller foi bem sólida, ele 
aparec 
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Figura 1 – Portal da Hemeroteca Digital 

 

 

Figura 2 – Arquivo no formato de Excel, separado por segmento as inserções de Schiller 
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Figura 3 – Imagem da Hemeroteca Digital na parte das ocorrência sobre Schiller 

 

 

Figura 4 – Parte da pesquisa na Hemeroteca Digital que apresenta diversos gêneros 
jornalísticos 
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Figura 5 – Imagem do Diário do Rio de Janeiro, periódico que possui o maior número 
de publicações sobre Schiller 
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Figura 6 – Nota de leilão encontrada no Diário do Rio de Janeiro (RJ) - Ano 1840\Edição 
00116 (1) - Sessão Leilões: Leilão a praso de uma grande e elegante porção. 
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Figura 7 – Nota de compras também encontrada no Diário do Rio de Janeiro (RJ), porém 
do Ano 1846\Edição 07144 (1)- Sessão Compras : Precisa-se. 

 

 

Figura 8 – Notas sobre a obra “Os salteadores”, encontrada no “O Liberal : Periodico 

Politico e Litterario” (RJ) - Ano 1849\Edição 00095 (1) Sessão Variedade: Semana Lyrica 
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Figura 9 - Nota sobre as figuras de Goethe e Schiller sendo apresentadas juntas - Ano 
1847\Edição 07588 (1) - Sessão Litteratura Dramática: O drama - O regicida - Do Srº 
Ignácio Antônio da Motta Vieira 

 

 

Figura 10 – Nota sobre a vida pessoal dos autores alemães. Fonte: Correio Mercantil, e 
Instructivo, Politico, Universal (RJ) - Ano 1855\Edição 00355 (1) Correio mercantil:O 
Paraguay em 1854 

 

 

Figura 11 - Publicação do jornal carioca Correio Mercantil, e Instructivo, Politico, 
Universal - Ano 1858\Edição 00238 (1) - Sessão não mencionada : Do illm Sr. Manoel 

de Araujo Porto Alegre 
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Figura 12 – Publicação do jornal A Imprensa (MA) - Ano 1858\Edição 00085 (1) - Sessão 
Não mencionada: As buchas também matam 

 

 

Figura 13 – Trecho publicado pelo Correio Mercantil, e Instructivo, Politico, Universal 
(RJ) - Ano 1863\Edição 00036 (1) - Sessão não mencionada : Theatro Gymnasio 
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Figura 14 – Trecho da tradução do poema “O mergulhador” do jornal “O Sete d' Abril” 
(RJ) (Extraída da Gazeta dos Domingos) - Ano 1838\Edição 00633 (1) - Sessão 

Literatura: O mergulhador 
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Figura 15– Trecho da tradução do poema “O Enigma”, encontrada no O Arrebol : Jornal 
Academico (SP) - Ano 1849\Edição 00003 (1) - Sessão Não mencionada: Enigma 
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Figura 16- Outro exemplo de nota sobre a obra “Os salteadores”, inclusive 
“aportuguesando” o nome de Schiller – Fonte: O Artista : Publicação semanal sobre 
theatros (RJ) - Ano 1849\Edição 00001 (1) Sessão não mencionada: Os saltheadores - 
Schiller - Ver 

 

 

Figura 17 – Folhetim “O fidalgo espião”. Fonte: Diário do Rio de Janeiro (RJ) - Ano 

1851\Edição 08655 (1) Sessão Folhetim do Diário: "O fidalgo espião" por Conciliador 
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TÍTULO: Descrição de Línguas Naturais – Português: formas variantes do arquifonema 

/S/ na fala dos potiguares 

Resumo 

Quando comparamos a fala de Natal/RN às falas de outras regiões brasileiras, como 
Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre, constatamos uma peculiaridade em relação a 
possíveis pronúncias do 's' em posição final de sílaba de uma palavra, como 'vasto' e 
'vasco'. Em regiões como Recife e Rio de Janeiro, a realização palatal do /S/ é 
generalizada, isto é, produz-se o mesmo som chiante para o /S/ em contextos 
linguísticos e sociolinguísticos diversos. Em Natal, diferentemente, a realização do /S/ 
mostra outras possibilidades: ora os natalenses pronunciam o 's' com som chiante, como 
em 'vasto', ora com som sibilante, como em ‘vasco’. No presente trabalho, analisamos 
as produções desse /S/ na fala de Natal, a fim de mapearmos as realizações feitas e 
delimitarmos as motivações para o uso de um som em detrimento de outro. Para tanto, 
constituímos um corpus de fala de Natal, que foi analisado à luz dos pressupostos da 
Geometria de traços e da Sociolinguística Variacionista. Pudemos constatar que a 
palatalização do /S/ na fala natalense é decorrente da aplicação do Princípio de 
Contorno Obrigatório – que determina a evitação da sequência de consoantes com 
mesmo ponto de articulação. Essa variação não é restrita a grupos socioculturais 
específicos, mas uma característica da comunidade de fala natalense. 

 
Palavras-chave: Palatalização. Geometria de traços. Sociolinguística 

TITLE: Natural Languages Description - Portuguese: variant forms of the archiphoneme 

/S/ in Potiguar speech. 

Abstract 

When comparing Natal/RN speech to speeches from other Brazilian areas, such as Rio 
de Janeiro, Recife and Porto Alegre, we find a peculiarity regarding possible 
pronunciations of ‘s’ in the final position of a syllable of a word, such as ‘vasto’ and 
‘vasco’. In such areas as Recife and Rio de Janeiro, the palatal realization of /S/ is 
generalized, that is to say, it is pronounced the same sizzling sound to /S/ in a variety of 
linguistics and sociolinguistics situations. In Natal, on the other hand, the realization of 
/S/ presents some other possibilities: people from this city pronounce the ‘s’ now with the 
sizzling sound, now with the sibilant sound, as in ‘vasco’. In the present work, we analyse 
the productions of such /S/ in Natal speech, in order to map the existing realizations and 
delimit the motivations to the use of one rather than another. Therefore, we made a 
corpus of Natal speech, which was analysed according to the assumptions of Feature 
Geometry and Variationist Sociolinguistics. We’ve been able to note that the 
palatalization of /S/ in Natal speech is due to the application of the Obligatory Contour 
Principle – which determins the avoidance of a sequence of consonants having the same 
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place of articulation. This variation is not restricted to specific sociocultural groups; it is 
rather a feature from the community of Natal speech. 
 
Keywords: Palatalization. Feature Geometry. Sociolinguistics. 

Introdução 

Em razão da grande variedade de falares presente no Português Brasileiro (PB), muitos 
estudos, sobretudo de natureza variacionista, como as pesquisas de Abaurre (2013), 
Callou et al. (2002), Brandão (2015), debruçam-se nessas diferenças a fim de 
reconhecer as motivações envolvidas e contribuir com a descrição do português atual. 
Dentre as formas fonéticas estudadas, destacam-se as possíveis realizações do 
arquifonema /S/, que vêm rendendo muitas pesquisas, a exemplo de Hora (1999). 
 
Hora (1999) focaliza a tendência à realização palatalizada do /S/ em posição de sílaba 
medial de palavra para as cinco grandes capitais brasileiras por ele delimitadas. Nesta 
pesquisa, em que é feito um levantamento sobre a palatalização do /S/ na língua 
portuguesa, são utilizados dados dos projetos Norma Urbana Oral Culta (NURC), Atlas 
Etnolinguístico dos pescadores do Rio de Janeiro (APERJ) e Variação Linguística no 
Estado da Paraíba (VALPB). Os resultados apontam o predomínio do uso das alveolares 
em Porto Alegre e em São Paulo e do uso das palatais no Rio de Janeiro e em Recife. 
Em Salvador foi encontrada uma distribuição quase equivalente na realização das 
palatais e das alveolares (45% e 44% respectivamente). Conclui, por fim, uma tendência 
de palatalização para as cinco capitais focalizadas. 
 
O presente estudo, que se insere na discussão acerca da palatalização do /S/ em coda, 
descreve as singularidades da ocorrência desse fenômeno nas produções de falantes 
da região de Natal/RN. Diferentemente de cidades como Rio de Janeiro e Recife, em 
que há a predominância do uso das coronais [-anterior] [+distribuído] (segmentos 
palatais) [ʃ] e [ʒ] como variantes entre si em distribuição complementar, condicionadas, 
respectivamente, ao desvozeamento ou vozeamento do ambiente seguinte; em Natal, 
a palatalização de formas variantes do /S/ se estabelece em ambientes mais restritos. 
 
Nos dados de fala dos colaboradores natalenses são encontradas formas como 
[kõmu'niʃta], [mɛʃ'tradu] e [diʒdɔ'brah] e vocábulos fonológicos como [awgũʒdiz'viw], 
[eliz'nãw] e [eliʒ'nãw]. Nessas formas, os falantes produzem apenas as consoantes 
coronais [-ant] [+dist] [ʃ] e [ʒ] em coda, estando no ambiente seguinte as consoantes 
obstruintes coronais [-cont] [+ant] [-dist] [t] e [d]. Diante de [n] registramos tanto a coronal 
[+ant] [-dist] [z], quanto a coronal [-ant] [+dist] [ʒ] nos registros da mesma expressão 
“eles não”. Esses mesmos colaboradores, ao produzirem formas como 
[dis'kãsu],[pa'lavras] e [az'vezis] (vocábulo fonológico) produzem as variantes [s] e [z], 
sendo o ambiente seguinte constituído, respectivamente, por uma consoante dorsal, por 
silêncio e por uma consoante labial. 
 
Diante de uma distribuição desse tipo, emergem as seguintes hipóteses de pesquisa 
acerca de formas variantes do /S/ em registros de fala natalense: 
 
1. As coronais [-anterior][+distribuído] [ʃ] e [ʒ] em posição de coda silábica aparecem, 
de maneira categórica, diante das obstruintes [-cont] coronais [t], [-voz], e [d], [+voz] e 
de modo ainda flutuante diante de [n]; 
 
2. A ativação do Princípio de Contorno Obrigatório (OCP) determina a evitação de 
sequência de segmentos consonantais coronais não subespecificados; 
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3. A geometria das variantes palatalizadas apresenta o traço [coronal], com as 
subespecificações [-anterior] [+distribuído], sinalizando o processo de dissimilação, 
entre as coronais em sequência (/S/ em coda e outra coronal em onset da sílaba 
seguinte, a exemplo de /t/ e /d/). Logo, as subespecificações de coronal são 
monovalentes ([-anterior] [+distribuído]). 
 
4. O OCP não engatilha o processo de assimilação de traço coronal [-anterior] 
[+distribuído]. O OCP, neste caso, ativa as subespecificações do traço [coronal]. 
 
5. A palatalização na fala natalense não é restrita a grupos socioculturais específicos, 
mas é um fenômeno observado em toda a comunidade de fala natalense. 
 
Para que sejam testadas tais hipóteses, estabelece-se uma análise fonético-fonológica 
e sociolinguística dos segmen 
 

Metodologia 

 

A teoria fonológica que utilizamos nesta pesquisa para fundamentar a análise foi a 
Geometria de Traços de Clements e Hume (1995). Nessa perspectiva, cada segmento 
da língua pode participar de processos como um todo ou podem ter traços participando 
isoladamente ou em um conjunto deles. 

Os segmentos apresentam uma estrutura interna hierarquizada. Essa organização 
permite a manipulação de traços, que são distribuídos em vários níveis, de modo tal que 
cada traço aparece em camadas diferentes e a relação entre essas camadas é 
estabelecida por linhas de associação. 

Da configuração apresentada em Clements e Hume (1995) para as consoantes, a 
análise em curso ajusta a representação das subespecificações do traço [coronal], logo 
essas subespecificações passam a ser monovalentes ([-anterior] [+distribuído]). Tal 
modificação justifica-se por deixar mais clara a descrição dos processos implicados na 

palatalização. 

Nessa teoria, são considerados alguns princípios básicos na aplicação de processos, 
dentre eles, o relevante para a descrição a ser feita é o Princípio de Contorno 
Obrigatório,o OCP. Em sua aplicação a segmentos, o OCP determina a evitação de 
“elementos adjacentes idênticos” (MCCARTHY, 1986 apud MATZENAUER, 2005). No 
que diz respeito à pesquisa em foco, evita-se a sequência de segmentos (um em coda 
e outro em onset) com traços de pontos idênticos. 

Além do arcabouço teórico da Geometria dos Traços, atribuímos um tratamento 
sociolinguístico para a análise dos dados, visto que buscamos relacionar variáveis 
linguísticas e sociais para descrição do fenômeno da palatalização nos registros de fala 
natalenses. 

Tomamos como ponto de partida o trabalho de referência de Pessoa (1986) sobre a 
variação do /S/ na fala natalense. Pessoa (1986) embasa sua pesquisa na produção de 
quatro colaboradoras, duas universitárias e duas semialfabetizadas, em uma faixa etária 
de 20 a 25 anos. Do ponto de vista sociocultural, Pessoa (1986) avalia que o uso das 
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palatais está em ampliação, de forma mais acentuada, na fala dos indivíduos de baixa 
escolaridade, mesmo que a produção das alveolares prepondere. Ao longo do trabalho, 
Pessoa (1986) avalia que o caráter da variação observada é mais linguístico do que 
sociocultural. 

Os dados de nossa análise resultam de entrevistas com seis falantes oriundos da cidade 
de Natal e nela residentes por no mínimo 2/3 do período de vida. Todos os 
colaboradores têm nível superior de escolaridade, havendo um homem e uma mulher 
para cada um dos três grupos etários (Faixa I: 18-30 anos; Faixa 2: 31-50 anos e Faixa 
3: 50+). Sendo assim, para formação do grupo de colaboradores foram consideradas as 
variáveis idade, sexo e escolaridade. 

Doravante, os participantes da pesquisa serão reconhecidos como colaboradores I, II, 
III, IV, V e VI, sendo I e II o casal pertencente ao primeiro grupo etário; III e IV o casal 

pertencente ao segundo grupo etário e V e VI o casal pertencente ao terceiro grupo. 

O colaborador I é aluno de Ciência e Tecnologia, de 21 anos de idade e o colaborador 
II é aluna de Engenharia Civil, de 22 anos de idade. Enquanto o colaborador I nunca 
saiu de Natal, o colaborador II já passou dois anos em São Paulo. 

O colaborador III é um professor universitário de 42 anos e o colaborador IV é uma 
servidora pública de mesma idade. Eles formam um casal e ambos já deixaram Natal e 
estudaram em São Paulo durante 8 anos. 

O colaborador V é um servidor público, de 52 anos e o colaborador VI, por fim, é uma 
professora universitária, de 66 anos. O colaborador VI deixou Natal por 6 anos para 
estudar em São Paulo. 

Acreditamos que a escolha dos colaboradores atende aos objetivos do projeto de 
pesquisa. 

Para a coleta de dados, utilizamos três instrumentos: o jogo palavra secreta, a narrativa 
controlada e o relato de opinião. 

Palavra secreta é um jogo com dois participantes (P1 e P2), em que P1 recebe uma 
palavra-secreta e é incumbido de fazer P2 adivinhar essa palavra através de dicas. Tais 
dicas são palavras com radicais diferentes do da palavra secreta, isto é, se a secreta for 
‘bananeira’, por exemplo, a dica não poderá ser ‘banana’, pois as palavras possuem o 
mesmo radical {banan-}. A cada dica de P1, P2 deve dar uma resposta, até que se 
chegue à palavra secreta. 

A intenção de utilizar este jogo na pesquisa foi coletar registros de vocábulos isolados - 
que contemplassem ambientes diversos em que o /S/ estivesse em coda - com um 
menor nível de monitoramento por parte do colaborador, já que ele estaria envolvido 
com a dinâmica do jogo. 

Para a narrativa controlada, eram entregues aos colaboradores três listas de palavras, 
dentre as quais eles poderiam escolher uma para criar uma breve história com as 
palavras da lista escolhida. O objetivo por trás da escolha da narrativa controlada era 
contemplar ambientes linguísticos que poderiam não ter sido contemplados com o 

instrumento anterior, além de mapear outros registros espontâneos. 
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O último instrumento utilizado para a coleta de dados foi o relato de opinião. Nessa 
etapa, era feita a seguinte incitação ao colaborador: “Você acha a fala dos natalenses 
diferente da fala de outras regiões do país? Aponte algumas diferenças.”. As respostas 
geraram dados de fala também espontânea. 

Terminadas as gravações, foram feitas as transcrições fonéticas de oitiva, que 
passaram por posterior revisão, através de análise acústica realizada com o auxílio do 
software Praat. No total foram coletados 438 dados do /S/ em coda silábica. Desses, 
178 resultaram do jogo, 101 da narrativa controlada e 159 do relato de opinião. 

 
Resultados e Discussões 

 

Estudos publicados acerca da realização do /S/ pós-vocálico no PB, a exemplo de Mota 
et al. (2010) e de Callou et al. (1995), atestam a generalização do uso das variantes 
palatais nas capitais brasileiras. Tais estudos tentam abarcar tanto fatores linguísticos 
quanto fatores extralinguísticos, como idade, sexo e escolaridade, para descrever a 
recorrência das variantes do /S/ em coda: as coronais [s], [ʃ],[z] e [ʒ], a debucalizada /h/ 
e mesmo o apagamento. 

Nesta pesquisa, não foram feitos levantamentos quantitativos para verificar percentuais 
de uso das variantes coronais. No entanto, através de análise qualitativa do corpus, é 
possível indicar que, na fala natalense, o uso das palatais em coda é muito restrito em 
relação ao que é encontrado na maior parte das capitais do país, justificando a 
necessidade de descrição e de investigação das motivações linguísticas envolvidas nas 

produções dos falantes. 

O ambiente de ocorrência para as possíveis produções de /S/, e de verificação das 
hipóteses de análise, foi delimitado por questionamentos, tais como: 

1. Existe algum tipo de vogal na vizinhança do /S/ condicionando o estabelecimento da 

variação focalizada? 

2. O ambiente de tonicidade pode estar envolvido na produção ou não de formas 
fonéticas palatalizadas do /S/? 

3. As prováveis produções palatalizadas do /S/, presentes em vocábulos formalmente 

constituídos, também podem ser registradas em vocábulos fonológicos? 

4. Há outras consoantes, no onset da sílaba seguinte, além de [t] e [d], envolvidas – 
categoricamente ou não – no processo de palatalização do /S/? 

5. A palatalização do /S/ em Natal/RN é um fenômeno típico da fala de um grupo 

sociocultural específico? 

A análise embasa-se nos registros fonéticos elencados nos três quadros em anexo. 
Para formar cada um deles, selecionamos dois colaboradores de idades e sexos 
distintos e confrontamos as produções fonéticas referentes a cada um dos ambientes 

linguísticos sondados na pesquisa. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 902 

 

A partir da análise dos dados, a resposta para as duas primeiras questões é negativa e 
pode ser demonstrada por produções como [paʃ'toh], [mɛʃ'tɾadu] [deʒdɔ'bɾah], [biʒ'naga] 
e ['puʃtula], visto que a palatalização é registrada tanto com a vogal potencialmente 
motivadora de palatalização, a vogal [i], como com outras distintas vogais no núcleo 
silábico da mesma sílaba do /S/. Esses mesmos dados apontam que a palatalização 
não está atrelada ao ambiente de tonicidade ou de atonicidade. 

A resposta à terceira questão é positiva, visto que os dados de fala, como 
[awgũʒdiz'viw], [awgũʃ'teɦmus] e [askojzaʒ'nɛ], são representativos de vocábulos 
fonológicos em que se manifesta a palatalização do /S/ motivada por sequência de 
consoantes coronais. O mesmo ambiente favorecedor da palatalização, delimitado em 
vocábulos formais, também é aplicado produtivamente nos vocábulos fonológicos. Tal 
possibilidade é mais um indício da estabilidade do fenômeno no dialeto natalense. 

Quanto à quarta questão, há duas respostas. Categoricamente, a palatalização do /S/ 
ocorre diante de /t/ e /d/. De modo ainda flutuante, a palatalização é motivada pelas 
consoantes nasais coronais /n/ e /l/. Tais ocorrências podem ser verificadas nos dados 
[dizna'tadu], [deʒna'tadu], [leʒiʒla'sãw] e [leʒiz'lasãw]. As palavras ‘desnatado’ e 
‘legislação’ apresentam duas produções, uma em que [ʒ] é produzido e outra em que 
[z] é articulado, feitas, inclusive, por falantes diferentes. A peculiaridade da produção 
[leʒiʒla'sãw], ou, mais precisamente, de [ʒ] diante de [l], é por ser a única ocorrência da 
palatalização diante de [l]. 

A flutuação da variação diante de [n] também pode ser percebida em [nuʃtejʒnuʒdejz'nɛ] 
(nos t’s, nos d’s, né?), em que o colaborador alterna, em um mesmo vocábulo 
fonológico, a variante chiante com a sibilante diante de [n]. A ocorrência da palatalização 
com a consoante [n], como comentada, não foi categórica, mas foi bem recorrente nos 
registros fonéticos de todos os colaboradores. Diferentemente da palatalização diante 
de [l], que só apresenta um dado, registrado na fala do colaborador V. 

A resposta à quinta e última questão é negativa, já que a palatalização de /S/ foi 
registrada na fala de indivíduos de diferentes grupos socioculturais. Há, por sinal, 
regularidade no registro categórico das palatais diante de /t/ e /d/ e na flutuação da 
variação diante de /n/, independentemente das características socioculturais dos 
indivíduos confrontados. 

Outra ocorrência que chama a atenção é a que se encontra no dado ‘eles não chiam’ 
[eliɦnãwꞌʃiãw] (produzido pelo Colaborador III), um vocábulo fonológico. Nele, verifica-
se a produção de [ɦ] como outra possibilidade de evitar sequência de coronais. No 
conjunto de dados obtidos, essa foi uma das poucas manifestações desse mecanismo, 
o que mostra mais uma possibilidade da língua do que efetivamente um uso linguístico 

produtivo dessa comunidade. 

A variante do /S/ correspondente a uma consoante debucalizada também entra no rol 
de diversos trabalhos, a exemplo do de Brescancini (1996), de Hora (1999) e de Macedo 
(2004). Mesmo assim, nos trabalhos vistos, esse tipo de variante não é tratado como 

relevante. Ou seja, ainda não tem manifestação produtiva. 

A palatalização diante de /t/ e /d/ na fala natalense alinha-se a resultados de outros 
estudos acerca desse fenômeno. Mota (1994, p. 235), por exemplo, afirma que a 
palatalização nordestina teve início em um contexto considerado “mais favorecedor 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 903 

 

(diante de consoantes dentais, especialmente a oclusiva dental não sonora), 
expandindo-se para outros contextos”. 

Podemos pensar, portanto, que a palatalização na fala natalense presumivelmente 
iniciou-se com a obstruinte coronal desvozeada [t], atingiu sua correspondente vozeada 
[d] e, de maneira ainda incipiente, vem atingindo outras consoantes coronais, numa 
gradação mais consonantal a menos consonantal, respectivamente, a nasal [n] e a 
líquida [l]. 

O engatilhamento para o processo de palatalização em foco pode ser demonstrado com 
a configuração da geometria dos segmentos envolvidos. Configuram, nas 
representações arbóreas em anexo, as formas fonéticas do /S/ e os fonemas que podem 
preencher o onset da sílaba seguinte. No caso de pares homorgânicos, são registrados 
apenas os representantes desvozeados. 

Comparando as configurações arbóreas dos segmentos, em anexo, é possível apontar 
a convergência articulatória relevante para o engatilhamento do processo de 
palatalização: o traço [coronal] sob o nó PC. 

A adaptação que fizemos referente ao traço [coronal] e suas subespecificações 
monovalentes conduz à aplicação do OCP, que evita sequência de coronais (não 
subespecificadas) e conduz também à aplicação do processo dissimilatório, não 
envolvendo desligamento, nem espraiamento de traços. 

Como dissemos, a produção dos segmentos coronais [-anterior][+distribuído] [ʃ] e [ʒ] 
diante de [t] e [d], feita pelos natalenses, pode ser desencadeada pela aplicação do 
OCP, que, neste caso, evita a sequência de segmentos que compartilhem o mesmo 
traço [coronal] sob o nó PC. 

A aplicação de tal Princípio permite que seja estabelecida uma relação de variação 
combinatória entre as consoantes coronais [+cont] desvozeadas [s] e [ʃ] entre si e as 
consoantes coronais [+cont] vozeadas [z] e [ʒ] entre si. 

De forma geral são estabelecidas, para o PB, relações de variação livre e de variação 
combinatória envolvendo as consoantes obstruintes [+cont] [s, ʃ, z, ʒ]. A relação de 
variação combinatória se estabelece entre o grupo das vozeadas e o grupo das 
desvozeadas, determinada pelo ambiente seguinte de (des)vozeamento. Por sua vez, 
as consoantes do grupo das vozeadas variam livremente entre si, assim como as do 
grupo das desvozeadas, já que o ambiente de realização é o mesmo para os 
constituintes de cada grupo (ambiente de vozeamento para as vozeadas e de 
desvozeamento para as desvozeadas). 

Na fala natalense, no entanto, a relação de variação livre acima descrita não se aplica. 
É estabelecida para os mesmos constituintes dos agrupamentos relação de variação 
em distribuição complementar. Esta variação considera o traço [coronal] compartilhado 
pelos segmentos envolvidos. Dessa sequência de traços idênticos, decorre o processo 
de dissimilação com a ativação das subespecificações do traço [coronal] do segmento 
em coda. Tal produção fonética decorre da aplicação do OCP. 

No que diz respeito ao conjunto das obstruintes [+cont] entre si, diante de [t], [d], [n] e 
[l], consideramos as [+cont] [ʃ] e [ʒ] formas marcadas em relação às suas contrapartes 
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[s] e [z], pois essas últimas apresentam uma distribuição mais ampla em relação ao 
ambiente de ocorrência (grosso modo, diante de silêncio ou diante das demais 
consoantes em onset da sílaba seguinte). 

Então, partindo do representante fonológico /S/, conforme interpretação de Mattoso 
Camara Jr. (1998), as formas fonéticas [s] e [z] são interpretadas, neste estudo, como 
não marcadas por serem produzidas em coda diante de um grupo mais amplo de 
consoantes tanto em relação ao nó PC quanto à configuração do nó Raiz. 

 

Conclusão 

 

Este trabalho busca contribuir com os estudos que vêm sendo feitos acerca da 
realização do /S/ pós-vocálico no Português Brasileiro, apresentando o estabelecimento 
das produções fonéticas desse arquifonema na região de Natal/RN. Focaliza, mais 
precisamente, as particularidades envolvidas no processo de palatalização que conduz 
à variação em distribuição complementar, destoando da regra geral para o PB, 
estipulada por Mattoso Camara Jr. (1998). 

A partir de uma análise qualitativa dos dados, interpretamos que o processo de 
palatalização parece restringir-se aos casos em que se estabeleceria sequência de 
segmentos [coronais], estando um deles em posição de coda e o outro no onset da 
sílaba seguinte. Mostra-se relevante, para o processo de variação combinatória 
delimitado, a aplicação do Princípio de Contorno Obrigatório, que evita a produção em 
sequência de segmentos [coronais]. 

Tomando por referência a análise de Pessoa, realizada em 1986, sobre o mesmo 
fenômeno e com indivíduos do mesmo ponto geográfico, acrescentamos, ao seu 
postulado, interpretações linguísticas pautadas na Geometria de Traços e na 
Sociolinguística, com base em novos dados coletados de diferentes grupos de falantes. 
Consequentemente, na conjunção das análises, conseguimos apontar uma provável 
mudança a respeito do uso das variantes do /S/. Hoje, a variação em distribuição 
complementar do /S/ em Natal institui a palatalização como uma forma standard diante 
de /t/ e /d/ e em flutuação, diante de /n/ e /l/, ou seja, não é mais uma realização típica 

de mulheres semialfabetizadas. 
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Configuração arbórea do [t] 
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Configuração arbórea do [n] 
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Configuração arbórea do [l] 
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Configuração arbórea do [s] 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 913 

 

 

Configuração arbórea do [ʃ] 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 914 

 

CÓDIGO: HS0846 

AUTOR: ANA BEATRIZ LEAO NOGUEIRA 

ORIENTADOR: MARIA ANGELA PAVAN 

 

 

TÍTULO: Imagens de um acontecimento: a construção de um documentário sobre 

moradores de Mãe Luíza na copa de 2014 

Resumo 

Nesta pesquisa, iremos tratar sobre os métodos para desenvolver um documentário 
sobre os moradores vítimas dos deslizamentos de terra ocorridos em junho de 2014, 
em Mãe Luíza, bairro periférico e marginalizado, da cidade do Natal/RN. Abordaremos 
como foi o contato com eles e o papel do documentário na constituição de uma memória 
coletiva e no resgate da memória para que essas histórias não caiam no esquecimento. 
Além disso, abordaremos também sobre as formas de agir politicamente a partir de um 
documentário e a importância de trocar e somar conhecimentos com os personagens. 
 

Palavras-chave: Memória coletiva.troca e soma.lugares de memória.memória 

subterrânea. 

TITLE: Images of an event: a construction of a documentary about the residents of Mãe 

Luíza in the 2014 World Cup 

Abstract 

In this research, we will discuss about the methods to develop a documentary about the 
residents victims of the landslides that occurred in June 2014, in Mãe Luíza, a peripheral 
and marginalized neighborhood of Natal / RN. We will discuss how was the contact with 
them and the role of the documentary in the constitution of a collective memory and the 
retrieval of the memory so that these stories do not fall into oblivion. In addition, we will 
also address ways of acting politically from a documentary and the importance of 
exchanging and adding knowledge with the characters. 
 
Keywords: Collective memory.Exchange and sum.Places of memory.Underground 

memory 

Introdução 

Desde sempre a população das periferias do Brasil foram colocadas à margem da 
sociedade e por isso enfrentam dificuldades para garantir o acesso à saúde, segurança, 
educação, moradia e outros direitos fundamentais. Conforme Custódio (2016), existem 
hierarquias e estruturas sociais que asseguram e contribuem para a normalização dos 
problemas que acontecem nas favelas diariamente, diante disso vários problemas são 

ignorados pelo poder público, gerando a intensificação das desigualdades. 

Em Mãe Luíza, um bairro periférico situado na cidade do Natal, no estado do Rio Grande 
do Norte, não é diferente. Em junho de 2014 seus moradores foram vítimas de uma 
série de deslizamentos que resultaram no desabamento de uma escadaria, da rua e de 
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várias casas na Rua Guanabara, isso ocorreu em um período de chuvas intensas na 
cidade, que ocasionou o rompimento de uma tubulação da Companhia de Águas e 
Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN). Hoje, quase cinco anos após a tragédia, 
muitos moradores aguardam a reconstrução das casas pela Prefeitura de Natal e 
CAERN, no entanto as obras nem sequer iniciaram. Atualmente, foram feitos apenas os 
serviços de drenagem do local, a construção de uma nova escadaria e uma academia 
de idosos. 

Observando isso, este artigo irá tratar sobre como é desenvolver um documentário 
contando a história desses moradores, como realizei o contato com eles e o papel do 
documentário na constituição de uma memória coletiva e no resgate da memória para 
que essas histórias não caiam no esquecimento. Além disso, abordaremos também 
sobre o papel do pesquisador, as formas de agir politicamente a partir de um 

documentário e a importância de trocar e somar conhecimentos com os personagens. 

 
Metodologia 

 

Como metodologia para a construção do documentário utilizamos o método etnográfico 
para a coleta de dados. Dessa forma, passávamos muito tempo em campo e 
conseguimos ouvir os moradores, conhecer suas vidas, a rotina do bairro de Mãe Luíza 
e principalmente estabelecer uma relação de confiança com as nossas fontes. Quanto 
às gravações, utilizamos um gravador ZooningH4n para a captação de áudio, um tripé, 
uma "handycam" e uma camera Sony alfa77, iniciamos as filmagens no dia dezesseis 

de março e terminamos em onze de abril. 

Além das nossas próprias imagens, utilizamos imagens de arquivo dos veículos de 
comunicação de Natal, como também dos moradores de Mãe Luíza que filmaram e 
fizeram fotos importantes de momentos delicados da tragédia. Vale salientar que, todas 
essas imagens foram autorizadas e todos os personagens assinaram um termo de 
autorização de uso de imagem e voz. 

 
Resultados e Discussões 

 

Referentemente aos resultados, vimos que o documentário serviu para resgatar a 
memória das famílias de Mãe Luíza, que foram vítimas dos deslizamentos de terra, 
ocorridos em junho de 2014. Com a construção do documentário os testemunhos vivos 
de Ana Maria, Wilson Barbosa, Antônio Francisco, Maria de Lourdes e Elitania Ferreira 
do que viveram dias antes, durante e após a tragédia não permanecerão apenas na 
oralidade, e sim registradas em documentário. Dessa forma, conseguimos apresentar 
uma nova narrativa versada pelos próprios moradores, diferentemente das narrativas 
da mídia tradicional. 

 
Conclusão 
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Dentre os resultados alcançados, conseguimos dar visibilidade às famíias afetadas 
pelos deslizamentos de terra em Mãe Luíza, que voltaram a se tornar pauta em várias 
redações dos jornais de Natal/RN. Vale ressaltar que, a Inter TV Cabugi, filial da rede 
Globo no estado do Rio Grande do Norte, realizou uma reportagem sobre o nosso 
documentário e entrevistando os nossos personagens, ou seja, conseguimos dar 
visibilidade aos moradores na emissora de televisão de maior audiencia do nosso 
estado. Além disso, após a finalização do trabalho recebemos vários convites para 
exibirmos o documentário no Instituto Federal do Rio Grande do Norte e em outros 
locais, até agora exibimos o documentário em Mãe Luíza para que o resultado da 
pesquisa não ficasse somente dentro da academia, como também fosse apresentado 
para toda a comunidade. 

Há cinco anos os moradores aguardam pela recontrução de suas casas dentro do bairro 
de Mãe Luíza, até agora as obras não foram sequer iniciadas. Por isso, esse trabalho 
se trata de uma obra aberta, continuaremos observando as ações do poder público e 
acompanhando os moradores, as audiências públicas e exibindo o documentário em 
outros espaços até que tudo seja solucionado. 
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TÍTULO: Expressões da paisagem da Cidade do Recife: as complexidades e 

representação 

Resumo 

A reflexão sobre a paisagem cultural da Cidade do Recife faz emergir as historicidades, 
as relações entre espaços - territórios e, sociedade, pois, trata-se de formas de 
incorporação da paisagem cultural às práticas econômicas e políticas. Trata-se de 
compreender as paisagens culturais, segundo suas representações e significações, 
tendo por objetivo apreender as expressões da paisagem dos bairros Recife Antigo, 
Santo Antônio e São José da Cidade do Recife. A metodologia está consubstanciada 
na observação e leitura analítica das produções que tratam da temática. Na cidade do 
Recife há um mosaico heterogêneo de unidades interativas no universo da paisagem, 
que nos expõem a uma escala de observação. Daí se pressupor que a paisagem como 
um todo, considerando as interações espaciais entre unidades culturais e naturais, cria-
se a perspectiva se apreendê-las, enquanto expressão geográfica em múltiplas 
perspectivas. Nessa lógica, a paisagem do Recife tem uma composição fracionada de 
formas naturais e humanas que se constituem num conjunto heterogêneo rio/oceano e 
urbano/cultural. O Recife Antigo, área que corresponde aos bairros – Santo Antônio e 
São José “então chamada dos Navios e de Antônio Vaz” –, configurados e emoldurados 
pelos rios Capibaribe e Beberibe, e o Oceano Atlântico que configuram paisagens, 
marcadas pela dialética do meio ambiente e os construtos humanos num perceptível 
cenário de paisagens. 
 
Palavras-chave: Paisagem. Recife. São José. Santo Antônio. Paisagem. 

TITLE: Recife City landscape expressions: the complexities and representation 

Abstract 

 

Reflecting on the cultural landscape of the city of Recife brings out its history, spaces 
and territories relationship and, therefore, society. These are forms of incorporating 
cultural landscape, economic and political practices. It's about understanding cultural 
according to their representations and significations, with the purpose of apprehending 
the expressions of the landscape of the districts of Recife Antigo, Santo Antônio and São 
José of the city of Recife. The methodology used is embodied in the observation and 
analytical reading of the productions that deal with the theme. In this city, the landscape 
there is interactive mosaic units that allow us a possibility of observation. We assume 
the landscape as a whole considering the spatial interactions between natural and 
cultural units. It gives us the prospect of apprehending them while geographic and 
cultural expression in their multiple perspectives. Thus, the landscape of the capital of 
Pernambuco is composed of natural and human forms that constitute a heterogeneous 
set of river/ocean and urban/cultural. That area corresponds to - Santo Antônio and São 
José “neighborhoods, well known as Navios and Antonio Vaz” -. The city is crossed by 
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Capibaribe and Beberibe rives, and by the Atlantic Ocean that configure landscapes 
marked by the dialectic between the environment and the human products, in a 
noticeable scenario. 

 
 
Keywords: landscape. Recife. São José. Santo Antônio. 

Introdução 

 
A reflexão sobre a paisagem cultural dos bairros da Cidade do Recife[1] – Bairro do 
Recife Antigo, Santo Antônio e São José – faz emergir as historicidades, as relações 
entre espaços - territórios e, sociedade, pois, trata-se de formas de incorporação da 
paisagem cultural às práticas econômicas e políticas. Trata-se de compreender as 
paisagens culturais e naturais, segundo suas representações e significações. Nessa 
cidade, há um mosaico heterogêneo de unidades interativas no universo da paisagem, 
que nos expõem a uma escala de observação. A cidade do Recife, enquanto produto 
social resulta das ações de diversos agentes (poder público e a sociedade). Esses 
agentes tanto produzem quanto consomem os espaços. As áreas da cidade do Recife 
ganham valores e significados que diferem a partir de suas condições estruturais, 
gerando paisagens mais complexas com aglomerados urbanos de alta e baixa renda. A 
configuração atual da cidade é fruto de ações que se acumularam ao longo do tempo. 
“A referência à povoação do Recife tem registro no chamado Foral de Olinda, outorgado 
por Duarte Coelho Pereira, donatário da Capitania de Pernambuco, ao se referir ao porto 
da mesma”... (DANTAS SILVA, LEONARDO, 1984, p. 6). “A ribeira do mar até o recife 
dos navios, com suas praias, até o varadouro da galeota, subindo pelo rio Beberibe...” 
Esta epígrafe explicita quão era importante” o principal escoadouro de produção de 
açúcar e madeira da rica capitania de Pernambuco. Em razão desta característica o 
Recife desenvolveu-se e logo “despertou as atenções de corsários, em 1561 e 1595, e 
da poderosa companhia das Índias Ocidentais ...” (DANTAS SILVA, LEONARDO, 1984, 
p. 6). 
Embora, Olinda fosse à capital da Capitania de Pernambuco, era a Vila do Recife que 
se desenvolvia, em vista da dinâmica do Porto, que localizado “Pelo lado Oriental He 
banhada pelo Oceano, e pellos lados opostos a banhão os Rios Bibiribe e Capibaribe, 
que a dividem em trez grandes povoações que são outros tantos bairros da Villa do 
Recife” (CARTA XXII, n. 1, apud FERREZ, 1984, p. 7) potencializava a área do ponto 
de vista estratégico-econômico. 
 
   O Recife, por sua configuração geográfica, logo teve suas terras submetidas ao 
processo de valorização do espaço urbano. Encaixada na área do estuário e da várzea 
do rio Capibaribe, cuja planície flúvio-marinha se alarga em forma de anfiteatro, sendo 
circundada por colinas[2]. Nesse cenário a cidade é cortada por rios Tejipió, Jordão, 
Jiquiá oriundos das elevações que circundam a planície e fazem crescer o labirinto 
fluvial ao sul. Ao norte o rio Beberibe contribui para a ampliação das várzeas e alagados. 
Dentro dessa característica a cidade do Recife se desenvolveu, fruto das ações 
humanas sobre o ambiente físico, mas a valorizando sua planície. 
 
A cidade do Recife resulta do acidente geográfico, conhecido por “arrecife” cuja 
designação é registrada pela primeira vez no Diário de Pero Lopes de Souza, que 
denominou o seu porto natural de “Barra dos Arrecifes” (1532), e no chamado Foral de 
Olinda (1537), no qual o primeiro donatário, Duarte Coelho, nomeia-o “ribeiro do mar 
dos Arrecifes dos Navios”. No mapa do cartógrafo João Teixeira Albernaz (1618) o local 
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encontra-se registrado como “Lugar do Recife”, menção certa aos primórdios da antiga 
povoação, depois chamada Vila de Santo Antônio do Recife (1709) e, finalmente, cidade 
do Recife (1823). 
 
O Recife tem sua origem ligada a Olinda. No “Farol de Olinda” (Carta de Direitos 
Feudais), concedido por Duarte Coelho em 1537, que faz referência ao "Arrecife dos 
navios", um lugarejo habitado por mareantes e pescadores. O Recife permaneceu 
português até a independência do Brasil, com a exceção de um período de ocupação 
holandesa. 
[1] Conhecido pelos recifenses de Recife Antigo. Corresponde à parte leste do seu 
centro histórico. Surgiu em fins da primeira metade do séc. XVI, com o porto construído 
para escoar pau brasil e os produtos da atividade agro-açucareira d e Olinda, capital de 
Pernambuco. 
 
Metodologia 

 

A leitura paisagística da área corresponde ao recorte – Bairro do Recife Antigo, Santo 
Antônio e São José – (Figura 1). Os dois primeiros bairros citados, o mosaico 
paisagístico se expressa pela mancha do conjunto de prédios e sua arquitetura, dos rios 
e pontes e, das ruas. Enquanto o bairro de São José se concentrará no complexo de 
suas ruas, ocupadas, fortemente pelo comércio formal e informal das ruas e, do 
Mercado do mesmo nome. 

Esse recorte espacial por suas características físicas nas dimensões entre o homem e 
o meio tem valorizado outros sentidos na apreensão das paisagens (o olfato, a audição 
e o tato), como pontuaram Pinchemel (1992, p. 377) e Gaspar (2001, p. 85) revelando-
se nas novas paisagens outras dimensões valorativas, para além da paisagem como 
quadro de vida – paisagem-patrimônio, paisagem-valor de identidade, paisagem-
recurso[1]. 

As características da paisagem são observáveis, descritíveis e explicativas, ainda que 
o ordenamento espacial do recorte expresse como a paisagem natural e cultural foram 
sendo elaboradas, por meio da pressão da ocupação do espaço. A paisagem 
sentida/vivida, ou seja, a paisagem cultural, projetada de interações homem-ambiente, 
se expressa numa conexão, em que são observáveis características de elementos que 
se produziram no espaço. 

Leem-se no Bairro de Santo Antônio, quer na paisagem traçada pelo rio Capibaribe, 
quer nas pontes emoldurar e/ou ainda da funcionalidade e utilização à mobilidade da 
cidade que, objetivamente, desenham e caracterizam a paisagem do bairro. No seu 
interior são descritíveis marcas arquitetônicas que lhe dá identidade – o Palácio da 
Princesa, o Teatro Santa Isabel, a Praça da República, o Palácio da Justiça, a Casa da 
Cultura (antiga Cadeia Pública). Estes exemplares tipificam e representam a 
multiplicidade paisagística em tipos de paisagem cultural. 

Essas marcas paisagísticas ou tipos de paisagens culturais permitem considerações 
sobre a intensidade e a condição de assimilação entre a natureza e ação antrópica, que 
passa a produzir paisagens multifuncionais. 
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[1] Consultar Jorge Gaspar em “O retorno da paisagem à Geografia” Finisterra, v.36, 
n.72, 2001, p. 83-99. 

 
Resultados e Discussões 

 
3.1- Bairro do Recife Antigo e suas heranças paisagísticas 

A cidade foi se modelando e se revelando de estrutura e de fisionomia, implicando no 
surgimento de novo tipo de paisagem geográfica: o Recife, dos rios e das pontes, dos 
mocambos e dos morros e outras, tão reais, quanto imagéticas. Nessa lógica, a 
paisagem da capital pernambucana tem uma composição fracionada de formas naturais 
e humanas que se constituem num conjunto heterogêneo rio/oceano e urbano/cultural. 

Que modelo de paisagem inspira uma leitura, que possa significar apreensão a nível de 
passado e de presente? Retalhando-se o bairro, enquanto lócus de atividades das mais 
complexas possíveis precisamos deter-nos quer de sua origem aos tempos atuais, para 
expressá-la de forma real em sua concretude espacial. 

Considerando a densidade do recorte espacial a paisagem pode se caracterizar como 
um aparato de intervenções na ordem da organização espacial, econômica e social, que 
expressam cenários. Nesta concepção de uma temporalidade os bairros objetos de 
estudo e por se tratar de região portuária, a atividade comercial se desenvolveu com 
certa dinâmica impulsionando o crescimento do povoado – assim Recife, fundada em 
1537, se espraiava pela então “Ribeira de Mar dos Arrecifes dos Navios.” (CARTA 
FORAL. Fundação de Recife, 2016). 

No século XVII, com o desenvolvimento econômico da colônia, o porto prosperou 
favorecendo as expansões da vila que toma forma de cidade e os rios tornaram-se 
caminhos navegáveis para transporte dos produtos. É a partir do Século XVIII, que o 
desenvolvimento da cidade se apoia no comércio externo e, a urbanização portuguesa 
incide predominantemente sobre o antigo território holandês, caracterizada por ruas 
estreitas, que se abrem em pátios onde se destaca a construção religiosa. No Século 
XIX, a cidade já apresenta um tecido densamente urbanizado que corresponde ao atual 
centro histórico surgido dos aterros das áreas alagadas e mangues, a partir da ocupação 

holandesa. 

A paisagem do bairro é uma construção no quadro natural da ação do homem que a 
modelou ressignificando-a. Assim, a paisagem se consolida por meio das práticas da 
sociedade e do resultado expresso na paisagem por meio dos edifícios históricos 
espraiados no bairro. Exemplo a Rua do Bom Jesus, com seu casario, da época do 
domínio holandês, onde está localizada a sinagoga, transformada no Centro Cultural 
Judaico do Recife, a Torre Malakoff, que fazia parte do Arsenal da Marinha e o Teatro 
Apolo, (de 1846). 

O Bairro do Recife Antigo apresenta características da arquitetura eclética e 
neoclássica. Fruto de projeto desenvolvido na Europa e, por isso tem elementos da 
corrente de arte eclética, que consiste na sobreposição de ornamentos de diversas 
origens, nascido em França (explicou Freitas – Jornal do comércio/Diário de 

Pernambuco, 20--). 
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A reforma que teve início em 1909, com o objetivo de modernizar a área. “O bairro Bairro 
do Recife Antigo desempenhou um papel fundamental na história do Estado. Abrigou o 
primeiro porto de Pernambuco, assumindo a característica dos sobrados portugueses e 
foi invadido pelos holandeses”, explica Maurício Rocha. 

O Recife precisava se modernizar e foi adotado o modelo europeu. “A reforma durou de 
1909 a 1920 e realiza-se dentro dos princípios de diversos arquitetos daquele 
Continente. Além do ecletismo, a principal característica da arquitetura europeia é a 
convergência das ruas ao Porto, estrutura utilizada em Paris”, (CREA, 2009). A figura 3 

retrata o momento vivido na época. 

O Bairro do Recife Antigo em sua paisagem urbana encontra-se prédios ecléticos (arte 
eclética consiste na sobreposição de ornamentos de diversas origens, nascido em 
França) na Praça do Marco Zero e no trecho reformado na primeira década do séc. XX, 
que corresponde as Avenidas Rio Branco e Marquês de Olinda existem os prédios da 
Associação Comercial de Pernambuco e do Antigo Santander Cultural (JORNAL DO 
COMERCIO, 2015). 

Então a composição que forma a paisagem urbana (Figura 4) - cultural do Bairro do 
Recife Antigo pode ser compreendida por sua identidade multifuncional, arquitetônica, 
ponto de convergência da sociedade recifense e de lazer que se expressam em sua 
potencialidade comercial, habitacional e pelo estilo eclético de sua arquitetura, no qual 
se pode constatar, exemplares como o Museu do Estado (esquina da Rui Barbosa com 
a rua Amélia), em que seu ecletismo está posto nos arcos góticos, no balcão românico, 
no torreão da fachada central, que lembra os castelos medievais (JORNAL DO 
COMERCIO, 2015).E outros como a Estação Central, o Gabinete Português de Leitura 
e o diário de Pernambuco. Há também o Museu Militar, sediado no Forte do Brum 

(1629), originalmente Forte do Bom Jesus. 

No bairro do Recife Antigo é onde há o principal conjunto arquitetônico e cultural do 
município, seguidos Santo Antônio, de São José e da Boa Vista. Abrigam galerias, 
museus e outros espaços culturais. O conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico 
(do Antigo Bairro do Recife) foi tombado em 1998, e essa área abrange edificações, em 
inúmeras ruas e avenidas, outros espaços públicos. O Inventário Nacional de Bens 
Móveis e Integrados listou 7.258 peças de dez monumentos religiosos protegidos. Entre 
os bens tombados pelo Iphan, estão igrejas, palácios, fortalezas, conventos, prédios, 
conjuntos urbanos e outras obras que testemunham as diferentes fases e aspectos da 
capital pernambucana. 

Nesse bairro é onde se encontra o Marco Zero da Cidade, ponto de encontro de jovens 
que se transforma num grande parque urbano. Nele há primeira Sinagoga das Américas, 
localizada na rua Bom Jesus (ver imagem), a Torre Malacoff e ruas que apropriadas 
pelos autores de música. E o Porto do Recife com a sua dinâmica econômica, 
estabelecia uma fisionomia de desenvolvimento, tornando o bairro atrativo a diversos 
agentes. Com a construção do Porto de Suape, entra em decadência, o que vai ser 

recuperado pela ação do poder público e do setor privado. 

Com a sua recuperação as infraestruturas de armazéns passaram a ter reutilização e 
ressignificado. O espaço passou a atrai os recifenses e turistas, para usufruí-los, por 
exemplo, no Centro de Artesanato, nos bares e restaurantes e nas ruas - um Recife de 
braços abertos. 
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O Marco Zero é ponto da Cidade do Recife. Dele que são feitas todas as medidas oficiais 
de distâncias rodoviárias locais. Oficialmente, denominada de Praça Barão do Rio 
Branco (escultura Félix Charpeutier), localizada na Av. Alfredo Lisboa conectada às ruas 
Marquês de Olinda, Rio Branco e Barbosa Lima. 

O norte da praça está o estuário do Rio Capibaribe. Que é protegido por um dique 
natural[1], local em que se encontra o Parque das Esculturas com a famosa obra Coluna 
de Cristal[2], inspirada em uma flor descoberta por Burle Marx e várias outras obras em 
cerâmica do artista Francisco Brennand. Encontra-se também o Farol do Recife. 

É da leitura desse lócus que se permite apreender a paisagem urbana-cultural 
emblemática uma vez que a precisão das formas nele posto expressa o 
desenvolvimento urbanístico do bairro. 

3.2- Bairro de Santo Antônio 

Já o Bairro de Santo Antônio (antiga ilha), que no início do séc. XVII possuía uma área 
6 hectares nele foi fundado um convento, em sua fase primeira. Foi denominada Ilha de 
Santo Antônio e/ou Ilha de Antônio Vaz, Porto dos Navios e Ilha do Governador. (IBGE, 
BIBLIOTECA ESCOLAR, 19--. Id: 40608, localidade: 2611606. Recife). 

“O conde Maurício de Nassau residiu na Ilha, sendo este o local onde iniciou a sua 
expansão territorial. Nassau fundou uma pequena cidade, abrangendo toda a área e, 
em 1643, construiu o Palácio da Boa Vista, ou Schoonzit, onde atualmente se encontra 
o Convento do Carmo do Recife. Em 1644, Nassau construiu uma ponte em madeira, 
denominada Mauritstaad, para facilitar o acesso ao Palácio e ao Porto do Recife, a 
Ponte atualmente é nomeada oficialmente como Ponte 6 de Março, popularmente 
conhecida como Ponte Velha, como visto na figura 4. 

O Conde construiu, nos anos de 1638 e 1639, o Palácio de Friburgo, ou Palácio das 
Torres com duas torres. Servia então esse palácio de Casa dos Governadores, quando 
vinham de Olinda. (FERREZ, 1984, p. 9). Abrigou o jardimzôo-botânico de Nassau, o 
primeiro no Brasil, onde se localiza a Praça da República, local onde existe o Teatro 
Santa Isabel; o Palácio Campo das Princesas, sede do Governo de Pernambuco; e o 

Palácio da Justiça. 

Em 1789, através de muitos aterros, iniciou-se uma série de transformações na 
localidade, sendo criada a Freguesia do Santíssimo Sacramento do Santo Antônio. O 
bairro de Santo Antônio abriga a Capela Dourada, fundada no século XVIII; o Museu 
Franciscano de Arte Sacra; o Convento Franciscano de Santo Antônio; a Igreja de São 
Pedro dos Clérigos, fundada no princípio do século XVIII; a Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição dos Militares; o Liceu de Artes e Ofícios; a Secretaria da Fazenda; o Arquivo 
Público Estadual; a Praça Joaquim Nabuco; o Gabinete Português de Leitura, fundado 

em 1850; a Ponte Duarte Coelho (Figura 5) e a Ponte Santa Isabel (Figura 6). 

No Bairro também se encontra a Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento de Santo 
Antônio, finalizada no século XVIII. Está localizada na Praça da Independência, 
considerada a de maior movimento na cidade e o coração do Bairro de Santo Antônio. 

(IBGE. BIBLIOTECA ESCOLAR, 19--). 
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Enquanto, isso as localidades vizinhas como Bairro do Recife Antigo um ancoradouro, 
utilizados pelos marinheiros, carregadores, pescadores e mascates, passa a ter 
utilização intensiva. Nasce o Porto do Recife, junto “com a cidade do Recife, em meados 
do século XVI” (IBGE. BIBLIOTECA ESCOLAR, 19--, CATALÓGO ID 40568). Catálogo, 

ID: 40568. Código de Localidade: 2611606. Título: Porto do Recife: Ano: [19--]. 

O ancoradouro denominado de Arrecifes dos Navios, se desenvolveu e tornou-se ponto 
de importação, produção e exportação de açúcar, como também de abastecimento das 
principais mercadorias, proporcionando a implementação na vizinhança dos primeiros 
engenhos de açúcar, povoados de imigrantes europeus e as primeiras vilas dando 
origem ao Bairro do Recife (IBGE. BIBLIOTECA ESCOLAR, 19--), nascia assim o Porto 
do Recife, junto coma a Cidade. 

São de 1815 as primeiras iniciativas para a realização de melhoramento no antigo 
ancoradouro do Recife. Em 1909, “a empresa Societé de Construction Du Port de 
Pernambuco foi autorizada a construir as novas instalações. A operação comercial 
ocorreu em 12 de setembro de 1918” (IBGE. BIBLIOTECA ESCOLAR, 19--). Os 
recifenses tinham até os meados do século uma forte influência cultural francesa. 

Início do século XX, o Recife era ainda uma cidade influente. Perdia em importância 
político-econômica só para o Rio de Janeiro. Recife viveu uma fase de acelerado 
progresso. A cidade começou a ampliar-se, iniciando-se, em 1907, a execução do 
grande e modelar plano de saneamento, concebido pelo higienista Saturnino de Brito. 
A construção de um novo porto provocou a demolição de um terço da parte mais antiga 
da cidade e no local emergiu uma “Paris dos trópicos”. 

A cidade pretendia tornar-se moderna, por meio da reforma do porto e construção de 
largas avenidas, contudo, sem preocupação com a preservação dos edifícios históricos. 

3.3- Bairro de São José[3] 

Segundo L. Gaspar (2018) em seus primórdios, o bairro correspondia junto com Santo 
Antônio, ao que foi a ilha de André de Albuquerque. É um dos tradicionais bairros da 
Cidade do Recife, possui uma área de 178 hectares (PREFEITURA DO RECIFE, 2011). 

Fora habitado por pescadores e na área existiam as famosas “Cacimbas de Ambrósio 
Machado”, próximo das quais os holandeses construíram, em 1630, o forte Frederico 
Henrique, hoje denominado Forte das Cinco Pontas (FUNDAJ, 20--). Situado na parte 
central e urbana da cidade (Figura 7). 

Nele há o Mercado de São José, onde se adquire produtos diversos; a Casa da Cultura, 
antiga Casa de Detenção; a Estação Central, onde se encontra o Museu do Trem; a 
praça Sergio Loreto e, sua espinha dorsal, as ruas da Concórdia e Imperial (Gaspar, 
2018). 

Esse bairro foi o “Carro-chefe dos mercados públicos do Recife, o Mercado de São José 
(1875) tido como uma das primeiras construções do Brasil, toda sua estrutura é feita em 
ferro. O projeto seguiu o modelo do famoso Mercado de Grenelle, na França. 

Esse bairro já foi “habitado por comerciantes, funcionários públicos, comerciários, 
portuários e outros representantes da classe média do Recife”. Com o passar dos 
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tempos “o bairro deixou de ser uma zona eminentemente residencial”. A rua das 
Calçadas se transformou em uma área movimentada de comércio na cidade. 

O Bairro de São José é um dos principais polos de agremiações do Carnaval da cidade. 
Inúmeras delas carregam em seu nome referência ao bairro ou situam-se nele, tais 
como: Escola de Samba Estudantes de São José, bloco verdureiros de São José, Clube 
Pierro de São José, troça Traquinas de São José, bloco de samba Saberé, bloco 
Donzelos, entre outros (SILVA, 2018). Fato este que, de certa forma, coaduna com o 
discurso da importância do bairro como um lócus para o Carnaval da cidade. Uma das 
marcas do bairro é bloco carnavalesco “O Galo da Madrugada”, que desfila, no sábado 
de Zé Pereira, anunciando a chegada o período de Momo. 

Por esse bairro (São José) a presença das igrejas católicas têm registros, como a 
Basílica da Penha de França, (de 1656) construída pelos capuchinhos franceses; a de 
São José (de 1864), cujo padroeiro deu seu nome ao bairro; a de Nossa Senhora do 
Terçoe a de São José de Ribamar, localizada próximo ao cais de Santa Rita. 
[1] Sua extensão é 4 km de comprimento e seu início dá-se no bairro de Brasília 
Teimosa. 

[2] Ela tem 32 metros de comprimento. 

[3] Foi desmembrado da freguesia do Santíssimo Sacramento de Santo Antônio, através 
da Lei provincial Nº 132/1844. 

  

 
Conclusão 

 

O recorte espacial – Bairro do Recife Antigo, Santo Antônio, e São José – em seu 
sistema de paisagem urbana, expressa peculiaridades específicas – Enquanto os 
bairros do Recife Antigo e Santo Antônio têm características que se assemelham do 
ponto de vista arquitetônico e cultural, o bairro de São José, embora seja comercial 
predomina ainda a função residencial e não possui atrativo turístico -. Se sua leitura é 
feita a partir da paisagem do meio físico e/ou por meio dos elementos da paisagem fruto 
das práticas humanas vislubram-se características exemplares centrais, que estão 

reproduzidas nestes bairros, sítio da Cidade do Recife. 

A paisagem codifica a paisagem, porque são dos elementos explícitos nela que 
assimilamos e codificamos. Do realce às mudanças espaciais, estruturais e elucida o 
reproduzível. Representa a multiplicidade de paisagens culturais. É assim que dá 
assimilação da natureza e do quadro humano expostos nos bairros, em questão, 
permite-nos apreender as multifuncionalidades de paisagens velhas que foram 
ressignificadas. 

A influência humana em compreender o ancoradouro, enquanto instrumento do meio 
físico e dele apropriasse pela condição de paisagem, importa e marca o ativo econômico 
que permitiu espraiasse pelo sítio do hoje Bairro do Recife, Santo Antônio e São José. 
Nos quais a análise dos objetos da paisagem, tende a representar as interrelações que 
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se processaram no espaço, por meio da visibilidade configurada nas paisagens 
concebidas como de fins econômico, arquitetônico e cultural. 

As reflexões dessa paisagem têm como objetos reais o espaço urbano, que apresenta 
forte significado no contexto da cidade do Recife. Pois, expõe conteúdo de objetos 

paisagísticos que se agrupa a um cenário de elementos codificados. 
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Ponte 6 de Março (Ponte Velha). 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 927 

 

 

localização dos bairros. 

 

 

marco 0. 
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ponte duarte coelho. 
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rua bom jesus. 

 

 

vista panorâmica. 
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TÍTULO: Artes Cênicas e práticas de atenção a si: experiências no contexto do Projeto 

Tardes do Vazio 

Resumo 

 

Esse trabalho tem como tema principal a relações entre a dança e as práticas 
meditativas, com foco na atenção a si. Busca atender os seguinte objetivos: Descrever 
como se dão as vivencias e a criação de poéticas no contexto do Projeto de Extensão 
Tardes do Vazio, tendo como foco a atenção a si; Investigar como as vivencias no 
projeto se articulam às experiencias dos participantes nos contextos da arte e/ou da 
educação; Destacar pontos de reflexão para a organização corporais no contexto das 
Artes. A metodologia tem como abordagem a Fenomenologia, levando em consideração 
as experiências de discentes artistas e professores registradas em depoimentos e 
entrevistas gravados. Estas foram discutidas a partir de autores como Virgínia Kastrup, 
Cristin Sade, Karenine Porpino, Sigrid Bitter, Tânia Alice Feix, dentre outros. Como 
resultados percebe-se as práticas meditativas levaram os artistas a um estado de 
atenção favorável a uma melhor percepção, execução e criação de suas danças. Os 
professores entrevistados reconheceram suas práticas como conhecimento sensível de 
si e do mundo e fizeram relação disso com a educação e a arte. Por fim, compreende-
se que a atenção a si, a forma de condução da aula pelo professor e a respiração são 

pontos importantes para a organização de práticas no contexto das Artes Cênicas. 

 
 
Palavras-chave: Artes Cênicas, educação, fenomenologia,meditação, respiração. 

TITLE: Performing Arts and self-care practices: experiences in the context of the Tardes 

do Vazio Project 

Abstract 

 

This work has as its main theme the relationship between dance and meditative 
practices, focusing on self-attention. It seeks to meet the following objectives: Describe 
how the experiences and the creation of poetics take place in the context of the Tardes 
do Voido Extension Project, focusing on self-attention; Investigate how the experiences 
in the project articulate with the participants' experiences in the contexts of art and / or 
education; Highlight reflection points for body organization in the context of the arts. The 
methodology is based on Phenomenology, taking into account the experiences of 
student artists and teachers recorded in testimonials and recorded interviews. These 
were discussed from authors such as Virginia Kastrup, Cristin Sade, Karenine Porpino, 
Sigrid Bitter, Tania Alice Feix, among others. As a result, one observes the meditative 
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practices that led the artists to a state of attention favorable to a better perception, 
performance and creation of their dances. The teachers interviewed recognized their 
practices as sensitive knowledge of themselves and the world and related this to 
education and the art. Finally, it is understood that the attention to oneself, the way the 
class is conducted by the teacher and the breathing are important points for the 
organization of practices in the performing arts context. 

 
 

Keywords: Performing Arts, education, phenomenology, meditation, breathing. 

Introdução 

Esse relatório de Plano de Trabalho tem como tema principal as articulações entre 
práticas meditativas e dança, bem como sua relação com a produção artística e a 
pesquisa acadêmica no campo da arte e da educação. Três pontos de discussão se 
fazem importantes: a dança como prática de criação de poética, as práticas meditativas 
como meio para uma conexão entre o bailarino/ performer e seu corpo e, também, a 
atenção a si numa abordagem que tem como foco a experiência vivida no contexto do 
Projeto de Extensão Tardes do Vazio. 

O referido projeto é coordenado pela Profa. Karenine de Oliveira Porpino, do 
Departamento de Artes, tem como base vivências de práticas meditativas com foco na 
atenção a si, fazendo relação com a produção de arte incluindo a dança e o teatro. O 
projeto existe desde 2017, seu público alvo é formado por pesquisadores, docentes e 
discentes da UFRN e outras instituições de educação, artistas e demais pessoas da 
comunidade interessadas no tema. O título do projeto remete a ideia de vazio, assim 
como nas artes orientais, a partir da necessidade de algo que pode ser preenchido, pois 
está aberto a infinitas possibilidades do movimento. Neste caso, portanto, o vazio não é 
pensado como ausência, mas como pulsar sempre latente, um devir (Cherng, 2010), 
que pode favorecer as Artes Cênicas. O termo poética também é importante para 
entender o projeto. Segundo Louppe (2013) é o que pode nos tocar numa obra de arte, 
nos fazer sensíveis e produzir ecos. 

Os objetivos dessa pesquisa são: 

1- Descrever como se dão as vivencias e a criação de poéticas no contexto do Projeto 

Tardes do Vazio, tendo como foco a atenção a si. 

2- Investigar como as vivencias no referido projeto se articulam ás experiencias dos 
participantes nos contextos da arte e/ou da educação. 

3- Destacar ponto de reflexão para a organização corporais no contexto das Artes 

Cênicas que abordem as Práticas Meditativas. 

Para o desenvolvimento deste plano do bolsista foram consideradas as experiências 
dos participantes do projeto Tardes do Vazio, professores que ministraram as vivências 
e artistas discentes, além de minhas próprias experiências enquanto bolsista da 
iniciação científica também participante do projeto. Busquei dialogar com alguns 
autores. Alguns se aproximam do trabalho por tratar do assunto de forma específica, a 
exemplo de Virginia Kastrup e Christian Sade que tratam da atenção a si. Outros autores 
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dialogam mais especificamente com os temas das Artes Cênicas, como Karenine 
Porpino e suas pesquisas a respeito da relação direta entre dança e práticas 
meditativas, e Tania Alice que trata da meditação com possibilidade criativa no contexto 
das Artes Cênicas, dentre outros autores que possibilitaram a discussão sobreo tema 

investigado. 

 
Metodologia 

 
A abordagem metodológica teve como base a Fenomenologia. Esta busca compreender 
o homem a partir do vivido, de sua experiência, e não de uma suposição do que poderia 
ser ou foi algum fenômeno, “A fenomenologia procura examinar a experiência humana 
de forma rigorosa, como uma ciência descritiva” (LIMA, 2014, P.12) 
 
Tendo em vista que a Fenomenologia busca compreender a experiência do ponto de 
vista de quem passou por ela, a pesquisa iniciou pela descrição do mundo vivido dos 
participantes da mesma. A respeito disso Jayme Paviane aborda o pensamento de 
Merleau-ponty quando o autor trata do trabalho do Fenomenólogo. “Merleau-Ponty é 
categórico: o que o fenomenólogo deve fazer é ‘descrever, e não explicar e nem 
analisar’.” Reflete Paviane (1998[K1] , p.17). Nessa direção este plano levou em 
consideração os depoimentos/experiências dos participantes do Projeto de Extensão 
Tardes do Vazio, bem como dos bailarinos do Gaya Dança Contemporânea, além de 
meus próprios depoimentos a respeito das minhas participações junto ao projeto. 
 
O projeto aconteceu nas sextas-feiras no final da tarde por volta das 17h, na sala B do 
departamento de artes da UFRN, aulas de Ioga, Tai chi chuan, meditação, práticas de 
criação em dança ocuparam essas tardes de sexta. Além das práticas corporais o 
projeto também inclui encontros para discursão de textos relacionados ao tema, e 
alguns encontros que também fazem parte do Grupo de Pesquisa em Corpo, dança e 
processos de criação – Cirandar, do departamento de artes UFRN. Em 2019, além de 
práticas abertas à comunidade como estas já relatadas, o projeto também realizou uma 
intervenção junto a Gaya Dança Contemporânea. 
 
A Gaya, assim como o Tardes do Vazio é uma ação de extensão da UFRN, que tem 29 
anos de existência. O projeto da Gaya tem como metas contribuir na formação de 
intérpretes-criadores que dialoguem com a dramaturgia da dança e do teatro por meio 
da vivência de aulas e laboratórios de criação. O grupo trabalha na manutenção e 
divulgação de repertórios já produzidos em parceria com o Núcleo de arte e cultura da 
UFRN [K2] e editais de circulação interna e externa a UFRN, como também realiza 
ateliês de criação em dança a partir de pesquisas desenvolvidas no Grupo de Pesquisa 
Cirandar. 
 
            A minha participação junto ao projeto Tardes do Vazio se deu no mês de agosto 
de 2018. A primeira atividade que realizei junto ao projeto foi: um levantamento de 
publicações para estudo que tivesse como foco da escrita a relação entre dança, 
práticas meditativas e atenção a si. Os principais sites que usei como pesquisa foram 
dois portais, Portal da Associação nacional de pesquisadores em Dança (ANDA) e no 
portal da Associação Brasileira de pesquisa e pós-graduação em artes cênicas 
(Abrace[K3] ). No portal ANDA encontrei alguns textos publicados, o portal disponibiliza 
as publicações divididas por ano, busquei em cada ano textos que tivessem relação com 
dança e meditação, ou dança e práticas meditativas. Já no Portal Abrace consegui 
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encontrar alguns resumos de textos que foram discutidos em mesas temáticas de anos 
anteriores do congresso, os textos que encontrei foram publicados na íntegra. Essas 
publicações foram usadas posteriormente para interpretação das experiências dos 
participantes da pesquisa e são trazidas aqui ao longo do texto, assim como os 
principais textos que estão sendo usados para embasar essa pesquisa já citados na 
introdução. 
 
Logo em seguida desde levantamento bibliográfico demos início ao acompanhamento 
e participação nas práticas do Projeto Tardes do Vazio. As aulas de criação de poéticas 
em dança foram conduzidas pela professora e coordenadora do projeto Karenine 
Porpino, aulas de Yoga conduzidas pelas professoras Dilcicleia Peixoto e Paloma 
Fracasso, aula de meditação com a Profa. Andreia Aguiar e aula de Tai chi chuan 
conduzida por Marco Antônio Rocha. Nesse mesmo semestre realizamos também as 
atividades junto a Gaya Dança Contemporânea, aulas que foram conduzidas pela 
professora Karenine Porpino para os bailarinos que integravam o grupo no momento. 
Essas últimas foram realizadas no ano de 2018, nos dias e horários de funcionamento 
do grupo, as tardes das 14 às 16:30[K4] , nas sextas-feiras. Já para iniciar o projeto em 
2019 começamos com reuniões para organizar funções junto ao projeto, escolher os 
nomes dos próximos ministrantes de atividades, definir dias para estudos coletivos e 
orientações individuais. No primeiro semestre de 2019 foram feitas entrevistas com dois 
professores ministrantes das práticas, as entrevistas foram realizadas com um roteiro 
previamente elaborado para buscar responder algumas questões a respeito dos temas 
como arte e educação. As entrevistas foram gravadas nos locais de trabalho de cada 
professor, usando o dispositivo de gravação disponíveis nos aparelhos celulares. 
Posteriormente as entrevistas foram transcritas. 
 
Após a transcrição dos áudios dividimos por tema: tema 1 Arte, tema 2 educação, assim 
destacando do texto o que cada professor falou a respeito de cada temática especifica, 
para depois analisar como cada professor compreendia sua prática diante dos temas 
que lhes foram questionados. Assim buscamos encontrar pontos convergentes nas falas 
dos professores, tentando tornar visível o que era de importante nas práticas, partes do 
texto que se repetiam e refletiam no momento e faziam conexões para criação de 
práticas em arte. 
 
No caso das vivências com a Gaya Dança Contemporânea ao final de cada aula foi feita 
uma roda de conversa a respeito de como foi a prática para cada integrante do grupo, 
os mesmos comentaram sobre suas experiências, e essas falas foram gravadas por 
dispositivo de celular, a professora Karenine fez perguntas para mediar o relato das 
experiências, alguns trechos estão citados no decorrer do texto.  Os relatos de cada 
bailarino foi transcrito e nesses textos busquei destacar o que eles falavam a respeito 
do que cada um levou em consideração da prática para criar sua dança, assim como 
para onde 
 
Resultados e Discussões 

 

Tardes do vazio na Gaya Dança Contemporânea e a criação de poéticas: experiência 

dos participantes. 

A atividade começou com um exercício em que tínhamos que mover todo o corpo 
envolvendo o maior número de articulações possíveis, com calma e com atenção a cada 
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movimento realizado, como quem faz na mesma medida em que consegue se observar. 
Desde esse momento inicial somos levados a aguçar nossas percepções a respeito do 
corpo e dos movimentos que realizávamos. 

Percebemos princípios das práticas meditativas aplicados a aula de dança e como isso 
se tornou potencial, seja para uma melhor percepção do corpo em sua anatomia, de 
como ele se move no espaço, seja para a percepção dos espaços na sala de ensaio. 
Karenine Porpino em um de seus artigos comenta a respeito das percepções que as 
práticas meditativas trazem: 

Entendo assim o estado meditativo, como possibilidade de levar o artista da dança a 
tornar-se atento, experimentar e contemplar a própria dança enquanto dança, pode se 
tornar uma possibilidade de compreensão da experiência do dançar em seus aspectos 
imediatos e desencadear outras experiências como a de escrever sobre a dança que se 

faz. ( PORPINO, 2014, P.6) 

Logo depois começamos a executar movimentos de uma prática meditativa chinesa, o 
Tai chi chuan, que envolviam ações lentas, precisas e ligadas à respiração. A cada 
atividade realizada nos conectávamos mais com nosso corpo e nossa respiração, assim 

como podemos perceber em outras práticas como a descrita a seguir: 

Pensei na meditação estabilizadora do Yoga, na qual a atenção se volta para a 
respiração, objetivando alcançar um estado de equilíbrio físico, mental e emocional e 
assim permitir ao indivíduo atitudes e pensamento focados (BITTER , 2018, p.82). 

Após esse momento de exercícios demos início a outro ciclo de atividades. Dessa vez 
nós passamos manipular um objeto (um saco plástico transparente). Nos foi pedido que 
fossemos ao banheiro encher os sacos com água, e um comando importante “estar 
atento ao ato de encher o saco com água”. Levados de volta sala começamos trabalhar 
em duplas, uma pessoa da dupla se deitava no chão de bruços e a outra posicionava 
dois sacos em lugares diferentes do corpo, as duas pessoas passavam pelo mesmo 
processo. Durante esse momento, nós estávamos cada vez mais conscientes e 
presentes na ação que se executava, atentos na relação que se estabelecia entre os 

corpos e o objeto. 

Logo após um mergulho nessas atividades que culminaram em um estado que o corpo 
se encontrava livre de tensões e pressões a respeito do criar, conseguimos emergir num 
breve processo que poderia ser considerado a criação de uma poética. Havia uma 
transferência de sensações, o modo como era percebido o exercício das sacolas no 
corpo não se separava do modo de como entediamos o ato de dançar, assim como 
explica Luppe (2012, p. 27) [K1] que a poética tem desejo de partilha, “inclui percepção 
de seu próprio processo”. 

Cada corpo ao seu modo dançava as experiências vividas, tornando dança os estados 
físicos experienciados, na tentativa de tonar presente e estar presente enquanto corpo 
que dançava, Como se pode ler na fala de uma das participantes. 

Na minha dança eu falei sobre a entrega, que era essa coisa depois que eu levantei, 
é... eu percebi o quanto eu estava entregue quando eu estava deitada, quando estava 
recebendo esses sacos, então agora eu estava tentando retribuir essa entrega pra o 
saco. Então de que forma eu poderia acolher ele no meu corpo de alguma forma, então 
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por isso eu com essa coisa muito né (saco no colo), que foi onde me encontrei com ele. 
Então como poderia explorar uma movimentação aqui sem que ele pudesse cair. 

Talvez essa seja uma busca constante entre os artistas da cena, ter uma atenção plena. 
Estar inteiramente presente no momento da ação cênica. Então como conseguir essa 

conexão de estar presente no que faz? 

Atentamos aqui para os estudos que põem as práticas meditativas como ferramenta de 
auxílio para a busca dessa atenção a si. Dando uma ampliação ao trabalho do artista 
da cena as possibilidades de investigação da atenção e até mesmo como possibilidade 

de criação cênica. 

Percebe-se que a prática regular da meditação durante os processos de criação 
potencializa de maneira poderosa as práticas performativas, dialogando com a noção 
de “passividade criadora”, de Grotowski; de “espaço vazio”, de Peter Brook; e de “ator 

invisível”, de Yoshi Oida. (FEIX, 2011, P.4) 

A atenção a si tem sido bastante estudada, um dos autores de referência é Francisco 
valera. O processo de atenção a si, exige um olhar atento para a experiência, para o 
acontecimento do momento presente, para o estar presente. 

A crescente utilização de metodologias de primeira pessoa tem colocado o problema de 
como acionar e mobilizar uma atenção a si, acessando aquilo que se apresenta como 
experiência. Em outras palavras, a investigação da experiência requer uma atenção que 
se volta para si. (SADE, KASTRUP, 2011, P.140) 

Imersos no ato de estar presente como parte determinante do processo de criação, 
percebe-se que corpo-mente não são separados, reinventam o espaço, permitindo 
estabelecer conexões outras com o imaginário criativo. Trago uma autora para melhor 
explicar essa relação de permissão que a atenção pode trazer: 

Permitindo à mente repousar em seu estado natural, o performer se autoriza a inventar 
uma nova realidade que foge dos padrões estabelecidos pela lógica neoliberal, 
permitindo a construção de um novo mundo, onde o ser livre possa se expressar nas 
modalidades criativas, reencantando e reinventando não somente o cotidiano, mas 
também os seus mais impensáveis e improváveis campos de possibilidades. (FEIX, 
2011, p.4) 

Tardes do vazio: a experiência dos professores de Yoga e Tai chi e as relações com a 
arte e a educação 

Trago inicialmente um olhar para a ioga mediante a entrevista dada pela professora 
Dilcicleia Macedo, para que possamos levantar alguns pontos, no que se refere a ioga 
como dispositivo do corpo. Quando perguntada da relação entre ioga e educação, a 
professora falou a seguinte frase “A Ioga é união, é integração, é onde você vai estar 
presente consigo mesma.” A ioga enquanto pratica milenar se propõe a fazer com que 
o sujeito possa estar conectado consigo, trazendo a possibilidade da percepção do 
momento presente do acontecimento. O ato de estar presente é de extrema importância 
no que diz respeito a quem cria, levando o criador a despertar um estado de atenção. 
Os autores Katrup e Sade comentam como a meditação pode aguçar a percepção da 
atenção: 
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Tal pesquisa parece deixar claro como o cultivo da atenção básica, oriunda das 
tradições orientais de meditação, permite ao sujeito corporificar uma atitude atencional 
mais receptiva, caracterizada por uma menor prontidão para responder aos estímulos, 
como normalmente é demandado no contexto social, revelando outras formas de 
atenção que aquelas estudadas nos experimentos da psicologia cognitiva (SADE, 
KASTRUP, 2011, P.142) [K2] 

Esse estado de atenção permite que o interprete criador possa ser um observado de si, 
dos seus movimentos, das formas que se cria, das possibilidades existentes no corpo e 

no espaço, sendo ele um criador pesquisador ao mesmo tempo. 

Ao mesmo tempo em que isso ocorre, necessariamente, o interprete não capta todas 
essas informações de forma cronológica ou completamente consciente, mas no instante 
em que lhe é solicitado uma observação do tempo passado, ele pode acessar isso. 

Pierre Vermersch (1994; 2004) e Claire Petitmengin (2006a, 2006b) ressaltam o 
problema paradoxal de como a familiaridade com nossa experiência (como se ela fosse 
evidente para nós) nos torna cegos para muitos de seus aspectos pré-refletidos. Esses 
aspectos não são notados pela nossa consciência imediata do dia a dia, mas são 

visados pelas investigações de primeira pessoa (SADE, KASTRUP, P. 142) 

Levando em consideração as aulas de Tai chi chuan, pensamos que os modos do 
mover-se por essa prática podem ser pontos de partida para a criação de poéticas 
corporais. Em si o tai chi já possui sua poética de gestos, que variam e ou se 
harmonizam, entre estados de leveza e firmeza, como explica o professor Marco Rocha 
“Então você aprende em princípios, por exemplo, a sentir sua relação com a terra, com 
a firmeza, a terra que traz firmeza, a sua ligação com a firmeza que a terra pode trazer. 
Você aprende a relação com a leveza que se assemelha ao ar, ao vento.” 

O professor entrevistado traz uma reflexão a respeito do tai chi como educação, como 
uma prática de “Educar-se pela”, pois a pessoa vai aprofundar-se em conhecimentos a 
partir do momento em que começa a se perceber presente tanto na aula quanto na sua 
vida como um todo. Ele afirma que Tai chi é uma arte da percepção, desse modo o 
educar-se acontece na mesma medida em que o indivíduo se autoconhece, desperta 
para os outras formas de conhecimento. O ato da educação vai acontecendo mesmo 
que o sujeito não tenha plena consciência a respeito desse modo de aprender. 

A professora Dilcicléia Macedo vê na pratica meditativa um meio também de se conectar 

com o momento do aprendizado, tratando diretamente da sala de aula. Ela afirma que: 

Tudo isso vai trazendo essa educação como um todo, desde que você esteja em sala 
de aula, de qualquer disciplina se você faz um tempinho de silêncio, um tempinho para 
as pessoas se concentrarem. O benefício daquela aula tanto da assimilação do 

conteúdo, como ele estar presente com ele mesmo, isso é assim extremamente amplo. 

Depois de ouvir os professores e as relações que estabeleceram entre as práticas 
meditativas a educação e a arte, me permito refletir que as práticas meditativas elas 
estão intimamente ligas com o ato de viver, de respirar e de aprender.  

 
Conclusão 
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A partir dos resultados descritos destacamos como conclusão três pontos de reflexão 
para a organização e vivência de práticas corporais no contexto das Artes Cênicas: 

Atenção a si 

A partir da observação dos depoimentos dos bailarinos da Gaya Dança Contemporânea 
percebemos que a prática permitiu a eles um estado de atenção nas realizações das 
ações solicitadas. Todos os exercícios levavam a um mesmo ponto, a atenção a si. Um 
dos significados disponíveis para palavra atenção é: concentração da atividade mental 
sobre um objeto determinado. Nas Artes Cênicas a atenção para si pode ser direcionar 
nossa atividade mental para nós mesmos (ator, bailarino, performer e artistas da cena 
em geral) para o que estamos fazendo no momento presente do movimento. Assim o 
corpo pode perceber estados diferentes de energias que podem ser usadas para criação 
nas Artes Cênicas, e quando percebidas pelo praticante se pode dar início a um 
processo de aprendizagem do próprio corpo e suas capacidades. 

A condução 

Tanto nas aulas de ioga, tai chi ou meditação tivemos alguém que conduziu a prática, 
mesmo sendo técnicas diferentes de práticas meditativas todas levaram o grupo a uma 
harmonia. A condução da prática se torna elemento essencial para que se leve um 
mesmo grupo a uma criação coletiva que não seja díspar. Nos depoimentos dos 
bailarinos do grupo Gaya percebemos como todos estavam de algum modo conectados 
e mencionaram sensações muito semelhantes. 

A Respiração 

Eis aqui outro ponto convergente entre todas as práticas meditativas, o ato de respirar, 
que já faz parte do nosso cotidiano, que tem uma relação orgânica com nosso corpo, 
mas que quando levamos a atenção para este ato percebemos o quanto é essencial no 
momento de dançar. As práticas meditativas trazem a respiração como motor para se 
conseguir a atenção ao próprio corpo. Conexão essa que torna possível também a ação 
de estar presente em cena, de estar presente na relação do aprendizado com a vida. 
Quando cada movimento é conectado a uma respiração o corpo na cena pode fluir 
melhor nas suas ações. 
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TÍTULO: Aprimoramento Moral Clássico e Biotecnológico - ano 2019 

Resumo 

 

Esta pesquisa por como objetivo analisar como é tratada a questão da liberdade dentro 
da discussão sobre a possibilidade da utilização da biotecnologia para o aprimoramento 
moral da humanidade. Para tanto, nos utilizamos da recente bibliografia sobre o tema, 
abordando a discussão entre John Harris, defensor de um aprimoramento moral focado 
no aprimoramento cognitivo, de um lado, e Ingmar Persson e Julian Savulescu, 
entusiastas do aprimoramento moral através da modificação das disposições morais, de 

outro. 

 
 
Palavras-chave: Aprimoramento Moral; Bioética; Liberdade 

TITLE: Classic and Biotechnological Moral Enhancement 

Abstract 

 

This research aims to analyze how the issue of freedom is treated in the discussion about 
the possibility of using biotechnology for the moral improvement of humanity. Therefore, 
we use the recent bibliography on the subject, approaching the discussion between John 
Harris, advocate of moral enhancement focused on cognitive enhancement, on the one 
hand, and Ingmar Persson and Julian Savulescu, enthusiasts of moral enhancement by 
modifying moral dispositions, from another. 

 
 
Keywords: Moral Enhancement; Bioethics; Freedom 

Introdução 

No ano anterior, esta pesquisa teve como objetivo exercer uma análise das formulações 
acerca do moral bioenhancement (aprimoramento moral biotecnológico), observando o 
contexto em que tal forma de aprimoramento se insere como uma possibilidade 
plausível e como os argumentos são utilizados para suntentá-lo. Utilizamos, para tanto, 
da recente bibliografia que veio florescendo sobre o tema, dando ênfase aos autores 
que mais se destacaram no assunto: John Harris, Ingmar Persson, Julian Savulescu e 
Thomas Douglas. 
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Neste ano, a pesquisa se deteve em um problema mais específico dentro da 
possibilidade da utilização da biotecnologia como forma de aprimoramento moral: a 
questão da liberdade. Se, por um lado, alguns pensadores defendem que o uso da 
biotecnologia para o aprimoramento moral seria capaz de aumentar a liberdade 
individual de agir corretamente, por outro lado, outros pensadores defendem que tal uso 
da biotecnologia apresenta um grande risco para a liberdade humana, pondo em perigo 
a autonomia, um dos atributos mais caros ao homem. Assim, o objetivo deste trabalho 
é destacar os argumentos de cada um dos lados dessa discussão, dando relevância, 
desta vez, ao debate que envolve John Harris, de um lado, e Ingmar Persson e Julian 
Savulescu, de outro. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa teve como modelo metodológico a leitura e a análise crítica de livros e artigos 
acerca da recente discussão sobre o moral bioenhancement, na busca de identificar 
quais as teses e os argumentos utilizados por cada autor da área no que diz respeito à 

questão da liberdade. 

 
Resultados e Discussões 

 

Em meio aos defensores do uso da biotecnologia para o aprimoramento moral, Persson 
e Savulescu ganharam notoriedade com a publicação da obra intitulada Unfit for the 
Future: The Need for Moral Enhancement (no Brasil, publicada pela Editora UFMG com 
o título Inadequado para o futuro – A necessidade de melhoramentos morais). Nesse 
livro, os autores tomam como base uma série de pesquisas acerca das influências da 
genética e do funcionamento neurobiológico nas ações praticadas pelos seres 
humanos, bem como o contexto histórico global dos avanços na área da ciência e da 
tecnologia, para apontar a necessidade do uso de novas técnicas de aprimoramento 
moral. Segundo esses pensadores, há uma desproporção entre a velocidade de 
desenvolvimento da tecnologia e a velocidade da evolução da psicologia moral humana. 
Se, por um lado, a ciência proporcionou uma mudança radical na vida do homem no 
planeta, por outro, a psicologia moral do ser humano – ainda adaptada às formas de 
vida mais antigas –, se tornou cada vez mais “míope”, e cada vez menos capaz de lidar 
com os novos problemas gerados a partir desta transformação global (PERSSON; 

SAVULESCU, 2017, p. 15). 

 

Dentre os novos problemas oriundos do desenvolvimento científico, Persson e 
Savulescu destacam o surgimento de armas de destruição em massa, capazes de 
aniquilar civilizações inteiras, e a crescente devastação ambiental, decorrente de um 
consumo excessivo e do aumento da exploração de recursos naturais. Dessa forma, 
eles observam que a nossa capacidade de gerar mais danos do que benefícios aos 
outros – uma condição básica de nossa existência – é multiplicada a nível exponencial 
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pelo desenvolvimento tecnológico (PERSSON; SAVULESCU, 2017, p. 18 - 19). Se 
antes um indivíduo era capaz de gerar, sozinho, danos a um pequeno número de 
pessoas, agora, com a tecnologia que nos é disponível, esse mesmo indivíduo pode se 
utilizar de novos meios para gerar danos de maior magnitude e com mais efeitos a longo 

prazo (PERSSON; SAVULESCU, 2017, p. 33). 

 

Assim, no rastro do pensamento de Persson e Savulescu, para se desviar deste cenário 
de eminente colapso civilizacional, a humanidade deve se empenhar na busca pelo 
aprimoramento moral dos indivíduos, na procura por uma complexificação na forma de 
lidar com o novo contexto que se apresenta (PERSSON; SAVULESCU, 2012b, p. 399). 
Em defesa disso, eles argumentam que a utilização de meios tradicionais de 
desenvolvimento da moral é essencial. Dito de outra maneira, devemos, mais do que 
nunca, trabalhar na formação de indivíduos com a aptidão de lidar com a situação global, 
com a inteligência para compreender imperativos éticos mais complexos e com a 
capacidade de discernir os possíveis resultados catastróficos de suas ações. Uma 
tarefa, dessa forma, de nível cognitivo. 

 

Contudo, e aqui se destaca a particularidade dos autores, a educação moral tradicional, 
apesar de necessária e urgente, pode não ser o bastante. Dessa feita, se o problema 
de nossa relação com o progresso tecnológico é o fato de que possuímos uma 
psicologia moral ainda atrasada, devemos, para além da educação tradicional, nos 
utilizar da ciência a fim de alcançar novos meios de aprimoramento moral, por meio da 
biotecnologia. Os autores sugerem que “deveríamos investigar se nosso crescente 
conhecimento de biologia, especialmente genética e neurobiologia, poderia fornecer 
técnicas suplementares de melhoramento moral, tais como drogas farmacêuticas ou 
modificações genéticas” (PERSSON; SAVULESCU, 2017, p. 26). Os autores defendem, 
também, que esse tipo de aprimoramento não só é possível, como “devemos fazer o 
que pudermos para alcançá-lo” o mais rápido possível (PERSSON; SAVULESCU, 2017, 

p. 27). 

 

Tal posicionamento de Persson e Savulescu se constitui a partir da noção de que a 
“educação ou instrução sobre o que é moralmente bom não é suficiente para o 
melhoramento moral porque ser moralmente bom envolve não apenas saber o que é 
bom, mas também ser fortemente motivado para fazê-lo” (PERSSON; SAVULESCU, 
2017, p.170). Logo, o aspecto cognitivo não é suficiente (saber o que é o “bem”), pois o 
âmbito das motivações também deve ser alterado para, dessa forma, se alcançar a ação 
moralmente boa. Esse aspecto da discussão acerca do aprimoramento moral já foi 
debatido no ano anterior, nos textos de Cinara Nahra, Thomas Douglas e Vijon Rakic. 

 

Para ultrapassar o nível da cognição, os pensadores até aqui apresentados 
encaminham à hipótese de que existem disposições morais nucleares, capazes de 
atingir nossa motivação para agir corretamente, passíveis de alteração através do uso 
de fármacos e cirurgias: o altruísmo e o senso de justiça (PERSSON; SAVULESCU, 
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2017, p.158). De acordo com esses estudiosos, uma alteração em nossa biologia que 
venha a promover o aumento de tais disposições pode ser considerado um 
aprimoramento moral, capaz de suplantar a condição natural comum a todos os 
homens, a propensão ao egoísmo e ao autointeresse (PERSSON;SAVULESCU, 2017, 

p.159). 

 

Essa definição de aprimoramento moral insere Persson e Savulescu na categoria de 
pensadores que defendem uma intervenção orientada para a modificação do 
comportamento. Em um artigo intitulado “On Defining Moral Enhancement: a clarificatory 
taxonomy”, Kasper Raus sugere uma divisão entre duas categorias de pensadores: 
aqueles que propõem intervenções no nível comportamental e aqueles que se 
concentram no nível das capacidades cognitivas (RAUS, 2014, p. 268). Tal distinção é 

fundamental na orientação da problemática acerca da liberdade. 

 

O britânico John Harris, em seu artigo intitulado “Moral Enhancement and Freedom”, 
presente no livro How to be Good: The Possibility of Moral Enhancement (ainda sem 
tradução para o português), defende que este tipo de intervenção proposta por Persson 
e Savulescu não só não poderia ser considerado como um aprimoramento moral, como 
também aponta que, se tal projeto for posto em prática, promoveria um cerceamento da 
liberdade do indivíduo; mais precisamente, acarretaria na perda da liberdade humana 
de escolher cair no erro (HARRIS, 2011, p. 103). Nesse contexto, com o intuito de ilustrar 
a noção da liberdade como a possibilidade do homem de escolher cair no erro, Harris 
recorre à noção de liberdade presente na obra de John Milton, Paraíso Perdido. O 
pensador destaca uma passagem do Livro III da obra de Milton em que Deus afirma 
que, se o homem vem a ser pervertido por Satanás, ele tem apenas a si mesmo para 
culpar, pois ele fez o homem “suficiente para ficar de pé, embora livre para cair” 
(HARRIS, 2011, p.103). 

 

Segundo Harris, o espaço que há entre conhecer o bem e praticar o bem é preenchido 
pela autonomia individual, essencial à vida humana e à ética. Dessa forma, para manter 
a liberdade intacta, é necessário que o indivíduo tenha a possibilidade de, apesar de 
conhecer o bem, escolher agir de maneira contrária a ele – nos termos de Milton: apesar 
do homem ter a capacidade de ficar de pé e escolher a ação moralmente correta, ele 
possui a liberdade para decidir cair no erro (HARRIS, 2011, p. 103). No momento em 
que Persson e Savuluscu apontam para intervenções capazes de afetar as escolhas 
humanas, habitadas nesse espaço entre o saber e a prática, eles acabam por 

ultrapassar um limite que, segundo Harris, não seria desejável para a humanidade. 

 

O que se observa, então, é que, para Harris, o aprimoramento moral não está 
relacionado a “ser melhor em ser bom” (como parecem sugerir os entusiastas do uso da 
biotecnologia para o aprimoramento moral focados no comportamento), mas sim a “ser 
melhor em conhecer o bem e entender o que é provável que conduza ao bem”. Por isso, 
o aprimoramento moral está mais próximo, segundo ele, de um aprimoramento cognitivo 
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(HARRIS, 2011, p.110). Isso explica, portanto, a posição de Harris ao lado de autores 
como Fabrice Jotterand e William Simkulet na categoria de pensadores que propõem 
um aprimoramento moral voltado para as capacidades cognitivas, conforme sugerido na 
taxonomia de Raus (2014, p. 269). 

 

Retomando o pensamento de Persson e Savulescu, constata-se que eles negam que o 
aprimoramento moral, como o defendem, venha a interferir na liberdade humana, e, 
para estender a discussão, trazem à tona um problema clássico da filosofia: livre-arbítrio 
versus determinismo. Para sustentar a sua tese, os autores afirmam que se o indivíduo 
tiver o livre-arbítrio para agir contrário aos seus impulsos, então o aprimoramento das 
disposições morais não retiraria a liberdade individual, pois isso apenas aumentaria a 
propensão humana para praticar o bem. No entanto, se for verdade que o indivíduo é 
determinado por seus impulsos e não possui o livre-arbítrio de agir contra seus 
determinantes biológicos, a modificação das disposições morais não seria responsável 
por interferir na liberdade individual e o aprimoramento moral seria desejável, pois 
tornaria esses indivíduos mais propensos a sempre praticar o bem 

(PERSSON;SAVULESCU, 2012b, p. 409). 

 

Esses mesmos autores destacam, para além disso, que hoje existem pessoas virtuosas, 
motivadas por um forte altruísmo e senso de justiça, sem por isso serem taxadas de não 
possuírem liberdade para agir. É o caso, por exemplo, da diferença genética que há 
entre os homens e as mulheres. Persson e Savulescu se utilizam de estudos sobre a 
interferência da oxitocina na propensão humana para o altruísmo (estudos de Simon-
Baron Cohen), demonstrando que as mulheres possuem em seu organismo uma maior 
quantidade de oxitocina com relação aos homens, e cruzam estes dados com os dados 
de violência entre os dois gêneros. O resultado é de que os homens, portadores de um 
menor índice de oxitocina, são responsáveis por mais atos de violência do que as 
mulheres. O que eles argumentam é que, sendo a oxitocina – uma característica 
biológica -, um dos fatores determinantes nas ações agressivas (visto que ações 
agressivas são contrárias ao altruísmo e tal hormônio é capaz de promover maior 
disposição ao altruísmo), as mulheres possuem maior propensão ao altruísmo e nem 
por isso são consideradas como indivíduos sem autonomia (PERSSON;SAVULESCU, 

2012b, p. 408). 

 

Seguindo adiante na discussão, o próprio valor da liberdade para cair, defendida por 
Harris, pode ser questionada por aqueles que postulam o aprimoramento moral através 
do uso da biotecnologia. Persson e Savulescu asseveram que, mesmo sem tal 
aprimoramento, já não possuímos a liberdade para cair no erro, pois as nossas leis já 
nos proíbem de praticar atos criminosos, como estupro ou assassinato (PERSSON; 
SAVULESCU, 2012b, p. 415). Dessa forma, o aprimoramento proposto por eles, não 
faria outra coisa senão eliminar a liberdade para fazer o mal, algo que já é passível de 
punição. Os autores chegam a afirmar, ainda, que é preferível a atitude de mudar as 
ações de criminosos antes que cometam crimes do que a de encarcerá-los após a ação. 
Se com isso a humanidade perde a liberdade para cair no erro, ao menos seríamos 
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compensados pelo fato de já não haver vítimas de crimes brutais (PERSSON; 
SAVULESCU, 2012b, p. 417). 

 

Tem-se, portanto, uma questão ética e política que envolve o problema do uso da 
biotecnologia para o aprimoramento moral, presente na discussão entre Harris, Persson 
e Savulescu: de fato somos capazes de nos utilizar da tecnologia para promover ações 
morais, através de fármacos ou modificações genéticas? Sabe-se que essa 
interferência pode pôr em xeque a liberdade humana para praticar o mal. Estaremos 
dispostos a abrir mão desta autonomia em prol da extinção do sofrimento humano 
causado por ações imorais? Esse é um questionamento ainda aberto e de fundamental 
importância para a contemporaneidade. 

 

Conclusão 

 

Como foi visto, a questão da liberdade dentro da discussão em torno do uso da 
biotecnologia para o aprimoramento moral de nossa espécie promove uma série de 
questionamentos éticos e políticos. Abordamos aqui apenas alguns deles. Faz-se 
necessário, portanto, o avanço na pesquisa sobre questões ainda a serem ainda 
invetigadas, como as questões políticas que envolvem o tema. 

 

A título de sugestão, apontamos a necessidade de extender a reflexão sobre como o 
uso da biotecnologia para o aprimoramento moral pode ser fundamental para resolver 
os problemas gerados dentro da democracia liberal – o regime aplicado em grande parte 
dos países do planeta. Esta problemática já presente na obra Inadequado para o futuro 
– A necessidade de melhoramentos morais. Para isso, faz-se necessário uma reflexão 
profunda sobre os próprios fundamentos da democracia liberal, bem como acerca dos 

possíveis benefícios decorrentes do uso do aprimoramento moral biotecnológico. 
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TÍTULO: Relações entre América Latina e Estados Unidos (1945-1953) – 3ª Etapa 

Resumo 

O projeto em questão consistiu na catalogação de documentos produzidos pelos 
Estados Unidos num período histórico bem definido, datam do pós-Segunda Guerra 
Mundial, no contexto de polarização global que se estabelece em função da Guerra Fria. 
Toda a documentação foi buscada no site, de navegação aberta para qualquer usuário, 
do Departamento de Estado dos Estados Unidos, equivalente, no Brasil, ao Ministério 
das Relações Exteriores. Através do site, portador de rico acervo de fontes escritas 
sobre variadas relações estabelecidas entre os EUA e a América Latina, concentramo-
nos no período referente à administração de Harry S. Truman (1945- 1953). As fontes 
presentes no site se encontram todas em inglês, de modo que foi realizada uma 
tradução não de todo os documentos selecionados, mas nas fichas catalográficas 
constam resumos em português a respeito do que tratam todas as fontes, além de 
informações de quem produziu o material, a quem se destinava, bem como a referência 
de pessoas/entidades citadas ao longo do texto relevantes para o eventual leitor. Todos 
os catálogos produzidos foram publicados na internet, por meio do blog, de acesso 
irrestrito para todos: https://docscatalogadosufrn.blogspot.com/. Desse modo, 
possibilitamos o acesso a uma documentação selecionada e organizada para 
pesquisadores interessados, sejam alunos de graduação ou pós-graduação em história, 
ou de áreas afins empenhados em se debruçar sobre os temas oriundos das fontes 
disponíveis. 
 

Palavras-chave: Catalogação. Documentos. Estados Unidos. América Latina. 

TITLE: CATALOGING OF DOCUMENTS ON THE HISTORY OF UNITED STATES-

LATINAMERICAN RELATIONS (1945-1953) 

Abstract 

The project in point consisted in tabulation of documents produced by the United States 
in a defined historic period situated after the second world war, in the context of global 
polarization established in function of the cold war. All the documents were searched in 
a open navigation website, available to any user of the US Department of State, just like 
Foreign Affairs Ministry in Brazil. Through the site, which holds a rich collection of written 
sources on the relations established between US and Latin America, we focus on the 
period relative to Harry S. Truman's administration (1945- 1953). The sources on the site 
are all found in English, so a translation process was made, not of all the selected 
documents, but in the catalogs there are summaries in Portuguese about what all the 
sources deal with, as well as information about who produced the material and to whom 
it was intended, as well as the reference of persons / entities cited throughout the text, 
that can be relevant to an eventual reader. All the produced catalogs were published on 
the internet, through a blog with unrestricted access for all: 
https://docscatalogadosufrn.blogspot.com/. As it is, were provided access to selected 
and organized documentation for interested researchers, whether they are 
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undergraduate or postgraduate students in History, or from related fields committed to 
addressing themes from the available primal sources. 
 
Keywords: Cataloguing. Documents. United States. Latin American. 

Introdução 

O presente trabalho se trata da terceira etapa de um projeto iniciado em 2016, neste 
terceiro momento ampliam-se o número de fontes analisadas e catalogadas. São vistos 
documentos evidenciando a preocupação dos Estados Unidos em eliminar os interesse 
do Eixo (inimigos das forças Aliadas durante a Segunda Guerra Mundial, as nações 
principais componentes do Eixo foram Alemanha, Itália e Japão), sobre o assunto toda 
a documentação data do ano de 1945; do mesmo ano, constam fontes sobre alianças 
militares entre Estados Unidos e México; do ano seguinte, 1946, os escritos tratam da 
localização de bases militares dos EUA no Brasil e negociações de equipamentos 
excedentes para este país; do ano de 1950, as fontes tratam das opiniões do 
Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre a política deste país em relação 
aos países latino-americanos; do mesmo ano, 1950, também são selecionados alguns 
documentos sobre o interesse dos EUA no desenvolvimento econômico do Brasil; de 
1951, as fontes revelam algumas relações políticas, econômicas e militares dos Estados 
Unidos e do Brasil; por fim, datam de 1952 até 1954 escritos sobre a política do governos 
dos Estados Unidos a respeito da assistência militar para países latino-americanos. 
Com a leitura da documentação, devidamente catalogada, pode-se perceber algumas 
tensões presentes nas relações entre os Estados Unidos e a América Latina, sobretudo 
nos países de maior poderio econômico da região, vê-se, também, um teor 
intervencionista na soberania nacional de algumas nações, no Brasil, por exemplo, a 
documentação relata preocupações, por parte do governo dos EUA acerca das eleições 
presidenciais, preferindo-se a eleição do condidato do PSD (Partido Social 
Democrático), Eurico Gaspar Dutra. O mesmo caráter de interferência na política de 
países latino-americanos, encontra-se quando o assunto em pauta centra no "problema" 
do comunismo na região, bem como na efetivação de empréstimos e consecução de 
acordos militares. Sob esses panos de fundo, localizam-se as fontes analisadas e 
catalogadas por ocasião do projeto de pesquisa em questão, ou seja, movimentos 
estratégicos das nações são evidenciados, em consonância com o contexto político 
global, de modo a esclarecer e pôr em causa várias questões sobre as relações entre 
os Estados Unidos e a América Latina, no período histórico constado. Assim poderá ser 
feito por qualquer pesquisador interressado, dado o resultado do projeto estar 
disponibilizado em blog, disponível para qualquer usuário. 
 
Metodologia 

 
A metodologia empregada para escrutínio das fontes, deu-se, inicialmente, com base 
na seleção dos documentos a serem catalogados, por parte do professor orientador, 
seguido da análise, por parte do bolsista de Iniciação Científica. Todas as fontes foram 
obtidas através do site do Departamento de Estado dos Estados Unidos. As orientações 
sobre a documentação escolhida ocorreram em reuniões entre os envolvidos, bolsista 
e orientador, ao cabo, o procedimento seguinte, após análise e discussão, centra no 
preenchimento das fichas catalográficas, os catálogos contam com os campos "Nº do 
documento", "Nº de série", "Título", "Emissor", "Destinatário", "Envio", "Recebimento", 
"Disponível em:", "Resumo", "Word cloud", "Nuvem de palavras", "Pessoas/entidades 
citadas". Como a documentação, presente no site do Departamento de Estado dos 
Estados Unidos se encontram originalmente em inglês, foi feito um trabalho de tradução 
para inserir as informações nos catálogos. Feitas as catalogações pelo bolsista, este 
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envia ao orientador para edição, conferência e finalização do processo. Em seguida, 
buscouse disponibilizar os resultados do projeto numa plataforma acessível para todos 
os públicos, ficou acertado então a elaboração de uma página virtual para dispor todo o 
material, a opção mais viável encontrada foi a disponibilização através de blog. No blog, 
além da documentação selecionada, analisada e catalogada, portanto, devidamente 
organizada para o eventual pesquisador, há também uma breve introdução do que se 
trata o material, além da organização por ano e explicitação dos temas versados em 
determinado conjunto de fontes. 
 
Resultados e Discussões 

 
Ao final do projeto foram catalogadas mais de 120 fontes, todas oriundas do site do 
Departamento de Estado dos Estados Unidos (https://history.state.gov/). Após escolha, 
análise e catalogação da documentação, o material resultado do processo foi 
disponibilizado na internet através de blog. Todo o conteúdo publicado no site está 
disponível para todos os públicos, sem qualquer restrição. Pelo próprio teor do projeto, 
que trata de viabilizar uma dada documentação para futuros interessados, não 
propomos levantar problemáticas contidas nas fontes, mas propiciar temas e objetos de 
estudo. Os documentos versam sobre diversos assuntos referentes às relações entre 
Estados Unidos e América Latina no Pós-Segunda Guerra, a bibliografia conferida ao 
longo do projeto trata de apresentar procedimentos técnicos a respeito da maneira 
apropriada de organizar documentos históricos, como também abrange uma 
historiografia sobre o período histórico e temático proposto, conforme citado 
anteriormente. A história dos Estados Unidos e sua relação com os países latino-
americanos, no contexto da Guerra Fria, sugere questões importantes para períodos 
históricos posteriores, as relações de poder envolvidas, a subordinação sobretudo 
econômica de alguns países em relação a outros, o contexto global do período, todos 
esses fatores ressaltam a importância do período na história de toda uma região, a 
historiografia consultada subsidia, portanto, o bolsista encarregado a compreender as 
tensões presentes no período, bem como analisá-las criticamente. A história das 
relações entre Estados Unidos e América Latina, no período do pós-Segunda Guerra, 
possui um sentido, na clássica definição de Caio Prado Jr., "todo povo tem na sua 
evolução, vista à distância, um certo 'sentido'". A partir do momento histórico em 
questão, definem-se uma série de problemáticas que se vão desenvolver nas décadas 
seguintes. Toda a América Latina seguirá se moldando às investidas estadunidenses, 
em função de enredos históricos não simples realmente, mas que ao cabo, a conjuntura 
política da região será comprometida radicalmente, as ditaduras que se assomam no 
contexto latino-americano em plena Guerra Fria são resultados comprovados de uma 
série de esforços por parte dos Estados Unidos para empreender uma política 
anticomunista. As relações de dependência, o subdesenvolvimento econômico das 
nações, formam o sentido que descamba em determinado enredo histórico. Os 
"cinemas novos" que irrompem por toda a América Latina, por exemplo, surgem em 
reação a um processo histórico de dominação inclusive cultural, de modo que os artistas 
latinos decidem pensar sua região almejando formar uma visão sobre si, em seu 
manifesto "estética da fome", o cineasta Glauber Rocha escreve: [...] enquanto a 
América Latina lamenta suas misérias gerais, o interlocutor estrangeiro cultiva o sabor 
dessa miséria, não como sintoma trágico, mas apenas como dado formal em seu campo 
de interesse. Nem o latino comunica sua verdadeira miséria ao homem civilizado nem 
o homem civilizado compreende verdadeiramente a miséria do latino. (ROCHA, 1965) 
A teoria de divisão do mundo em função da grandeza econômica das nações, em 
primeiro, segundo e terceiro mundo, põe em questão um fator fundamental, o 
subdesenvolvimento latino em termos de dependência em relação às nações 
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desenvolvidas, trata-se, então, de compreender um certo sentido na evolução histórica 
de dada região. Desde o fim da Segunda Guerra esse sentido está sendo estabelecido. 
A proposta da pesquisa em causa, analisa os dados documentais, de forma a fornecer 
novos temas de pesquisa, sendo a história, como as ciências humanas como um todo, 
um apanhado de várias perspectivas sobre os fatos, assomam temáticas para serem 
investigadas e ampliadas. 
 
Conclusão 

 
O projeto de pesquisa se encerra enquanto vínculo formal, as pesquisas futuras 
propiciadas a partir dos documentos organizados por ocasião deste projeto, entretanto, 
são incontáveis. Com o intuito, também, de possibilitar o contato do docente em história 
com documentos históricos, a pesquisa proporcionou para o bolsista responsável, a 
atividade fundamental do profissinal em história, adquirir a capacidade de lidar com a 
fonte com criticidade, em consonância com o contexto amplo em que se insere 
determinado tipo de documentação. Por fim, o projeto deixa legado um amplo material 
para consulta de outros profissionais da história, bem como todo um universo de 
interessados nos conteúdos abordadas pela documentação. 
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TÍTULO: Etnografando espaços de saúde: Mulheres, endemias e Itinerários 

terapêuticos em Macaíba/RN 

Resumo 

Em um contexto de pobreza e falta de saneamento básico, o Rio Grande do Norte foi o 
quarto Estado brasileiro com mais casos de microcefalia no país. Dessa forma, 
observamos um surto de Zika Vírus, dengue e febre Chikungunya que atinge as 
populações mais vulneráveis agora sobre nova circunstância: a afetação direta a saúde 
reprodutiva das mulheres nordestinas. Embora as manifestações clínicas do zika sejam 
de modo geral consideradas brandas e autolimitativas, observou-se uma capacidade de 
dispersão ilimitada, tornando-se uma epidemia nacional e internacional, trazendo 
quadros preocupantes que comprometem gravemente o sistema nervoso central 
(PORTO e COSTA, 2017). Nessa direção, surgem outras síndromes neurológicas 
congênitas, como a microcefalia, que é uma rara condição neurológica em que a cabeça 
e o cérebro da criança são significantemente menores do que os de outras da mesma 
idade e sexo. Sob esse viés, esse projeto tem como objetivo investigar os itinerários 
terapêuticos de mulheres frequentadoras do Centro de Saúde Anita Garibaldi no 
município de Macaíba/RN, buscando observar como os usuários e profissionais de 
saúde lidam com as ocorrências de doenças consideradas endêmicas, e como 
vivenciam essas enfermidades no âmbito do trabalho e da família. Para tanto, busco 
acompanhar o itinerário terapêutico adotado por essas mulheres cuja assistência 
pública é deficitária se levarmos em consideração que se tratam de populações mais 
vulneráveis a situações epidêmicas e endêmicas. 
 

Palavras-chave: Saúde Reprodutiva. Gênero. Microcefalia. Doenças Endêmicas. 

TITLE: Women, Endemics and Therapeutic Itineraries: Walking through the Anita 

Garibaldi Health Center in Macaíba / RN 

Abstract 

In a context of poverty and lack of basic sanitation, Rio Grande do Norte was the fourth 
Brazilian state with more cases of microcephaly in the country. Thus, we observed an 
outbreak of Zika virus, dengue, and Chikungunya fever that reaches the most vulnerable 
populations now on a new circumstance: the direct affectation of the reproductive health 
of northeastern women. Although the clinical manifestations of zika are generally 
considered mild and self-limiting, an unlimited dispersal capacity has been observed, 
becoming a national and international epidemic, causing disturbing pictures that 
seriously compromise the central nervous system (PORTO e COSTA, 2017). In this 
direction, other Zika congenital neurological syndromes arise, such as microcephaly, 
which is a rare neurological condition in which the child's head and brain are significantly 
smaller than those of the same age and sex. Under this bias, this project aims to 
investigate the therapeutic itineraries of women attending the Anita Garibaldi Health 
Center in the city of Macaíba / RN, seeking to observe how users and health 
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professionals deal with the occurrences of diseases considered endemic , and in the 
long term, how they experience these diseases in the work and the family. Therefore, I 
seek to follow the therapeutic itinerary adopted by these women whose public assistance 
is deficient if we take into account that they are populations that are more vulnerable to 
epidemic and endemic situations. 
 
Keywords: Reproductive Health. Gender. Microcephaly. Endemic Diseases 

Introdução 

É imprescindível assinalar o aumento acelerado do zika vírus atingindo principalmente 
o nordeste brasileiro em finais de 2014. Grandes surtos em seres humanos foram 
relatados pela primeira vez na Micronésia em 2007 e na Polinésia Francesa em 2013, 
sendo que em 2014, casos de erupção cutânea provocados pelo zika surgiram em 
vários municípios do Nordeste. Em abril de 2015, o vírus já se espalhava por vários 
municípios do Nordeste brasileiro e o Ministério da Saúde estimou que entre 500 mil e 
1,5 milhão de pessoas haviam sido infectadas (LESSERI e KITRON, 2016). Do Brasil, 
o vírus migrou para outras partes das Américas, com surtos dignos de nota na América 
Central, Caribe e partes tropicais da região andina (MARTINES, BHATNAGAR, 
KEATING, et al, 2016). Embora as manifestações clínicas do zika sejam de modo geral 
consideradas brandas e autolimitativas, observou-se uma capacidade de dispersão 
ilimitada, tornando-se uma epidemia nacional e internacional, trazendo em seu imbróglio 
novos, suspeitos e preocupantes quadros nosológicos que comprometeram gravemente 
o sistema nervoso central, a exemplo da síndrome Guillain-Barré (VASCONCELOS, 
2015). Nessa direção, surgem outras síndromes neurológicas congênitas do Zika, como 
a microcefalia, que é uma rara condição neurológica em que a cabeça e o cérebro da 
criança são significantemente menores do que os de outras da mesma idade e sexo. A 
partir do momento em que se notou um aumento de casos de microcefalia em recém-
nascidos, suspeitou-se que as mães haviam sido previamente infectadas com o vírus 
zika. Fato observado e comprovado por cientistas do nordeste brasileiro que isolaram o 
zika vírus no líquido amniótico de duas mulheres sertanejas, comprovando que o vírus 
atravessava a barreira placentária e afetava os fetos. Em consequência disso, a atenção 
mundial voltou-se para esse vírus que passou a ser visto como uma grande ameaça a 
saúde pública, a mulheres grávidas e seus bebês recém-nascidos. Para a antropóloga 
Débora Diniz, a epidemia da “síndrome congênita do Zika” que engloba casos de 
microcefalia e/ou outras alterações do Sistema Nervoso Central, associados à infecção 
pelo vírus, “tem geografia e classe no Brasil: são mulheres pobres e nordestinas as 
principais afetadas pela nova doença” (DINIZ, 2016b: 01). Esse trabalho tem como 
justificativa o aumento acelerado do zika vírus nos últimos meses de 2014. Propõe-se 
aqui um estudo aprofundado sobre práticas de saúde num contexto específico, 
considerado como exemplar, aquele onde a temática se faz especialmente urgente, 
sobretudo em relação a saúde reprodutiva das mulheres, por acreditar que esse tema é 
assunto da maior relevância. Como apresentado nas propagandas e campanhas de 
forma geral, o Estado, por si só não consegue combater doenças como dengue, zika e 
chikungunya sem que a população assuma e se engaje nas campanhas em suas 
comunidades. Daí a importância de entender o significado, as consequências e as ações 
no combate a essas doenças no âmbito local. Dessa forma, além de investigar os 
itinerários terapêuticos (LANGDON,1994) de mulheres que frequentam o centro de 
saúde Anita Garibaldi em Macaíba/RN com o objetivo de observar como lidam com 
doenças consideradas endêmicas – dengue, febre chikungunya e zika vírus, e como 
vivenciam essas enfermidades no âmbito do trabalho e da família, pretendemos 
também, através dos itinerários terapêuticos, observar se as mulheres do local 
desenvolvem práticas tradicionais de remediação dos problemas vinculados ao Aedes 
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aegypti (dengue, zika e chikungunya), observando se existe articulação entre a medicina 
tradicional/popular e a biomedicina. Ademais, procuramos avaliar se estes sujeitos 
intervêm sobre decisões relativas ao Estado e, consequentemente, ao Sistema Único 
de Saúde. 
 
Metodologia 

 
No segundo ano de pesquisa, depois da aprovação no Comitê de Ética, fiz uma visita 
ao Centro de Saúde Anita Garibaldi com a intenção de conhecer mais os profissionais 
e me introduzir no campo. Depois de conversar com alguns profissionais, me dispus a 
passar por algumas exigências burocráticas que a instituição impôs ao projeto, como 
por exemplo, termos de confidencialidade da instituição, mesmo que já tivéssemos 
assinado o do Comitê de Ética, um documento de pesquisador visitante onde tive que 
estipular um tempo para minha pesquisa, utilização de crachá de identificação para 
poder transitar pelo Anita Garibaldi e etc. Pesquisei no Anita durante quatro meses, de 
maio a junho de 2019, onde estipulei uma visita por semana, no entanto, devido a 
localização e grade curricular do curso, acabei etnografando oito visitas onde entrevistei 
profissionais de saúde, conheci o espaço físico na instituição, conversei com algumas 
mães, com crianças portadoras de SCZV (Síndrome Congênita do Zika Vírus) ou não, 
visto que o Centro de Saúde atende toda área materno-infantil, participei de uma reunião 
do grupo de apoio a mães de crianças com microcefalia e acompanhei algumas sessões 
terapêuticas e reabilitacionais. Essa presença em campo me proporciona um rico 
trabalho empírico que traz questões muito pertinentes sobre a epidemia, e a pós-
epidemia, do Zika Vírus ligado a microcefalia, pois é nos discursos, nas experiências, 
nas histórias compartilhadas que conhecemos essa realidade, e entendemos as 
questões que são pautadas nessa discussão. Sobre a referência metodológica do 
campo, é importante levar em conta que esses discursos serão analisados através de 
entrevistas semi-estruturadas e dados obtidos através dos diários de campos que 
escrevi durante minha passagem pela instituição, onde observo o cotidiano do Centro 
de Saúde, dos profissionais e das mulheres. Assim, foram realizadas entrevistas semi-
estruturadas com os profissionais de saúde e conversas informais (FONSECA, 1998) 
com as famílias que frequentam o Anita Garibaldi. Para conseguir os dados necessários, 
utilizaremos então além da observação participante (MALINOWSKI, 1978), entrevistas, 
contatos e conversas informais com estes e outros sujeitos. Paralelamente ao trabalho 
de campo, uma parte adicional da pesquisa é a referência teórica, onde encontro o 
trabalho de diversos autores que discutem desde gênero, saúde e deficiência aos 
conceitos antropológicos e opções metodológicas que se encaixam ou se fazem 
necessários para compor o trabalho final. Nesse sentido, autores que discutem as 
características sociais da população afetada (DINIZ, 2016) e a sociabilidade e 
dificuldades que envolvem o cotidiano dessas crianças com microcefalia (VALIM, 2017), 
se mostram muito úteis e passíveis de serem revisadas durante o período de campo. 
Além disso, é sempre interessante inteirar-se a respeito da atual situação das mulheres, 
ou seja, em qual situação estão essas mulheres frente ao Estado e a população civil, ao 
mesmo tempo que monitoramos os novos casos de microcefalia a medida que o 
Ministério de Saúde nos permite, para isso utilizamos os meios de comunicação e de 
informação, como o facebook, sites de notícia, canais de televisão e etc. O uso alternado 
de metodologias variadas com a finalidade de investigar a diversidade de práticas 
culturais, tais como entrevistas estruturadas ou semi estruturada, observação 
participante, pesquisa bibliográfica, etc, vem sendo validada por pesquisadores 
(MOTTA, 1997/1998; TORNQUIST, 2003; PEDRO, 2003; ROHDEN, 2003; PORTO, 
2009; 2014). Essa diversidade mostra-se importante na pesquisa de determinadas 
endemias/epidemias que fogem do controle estatal, gerando alta vulnerabilidade e 
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pouca assistência à saúde. Nessa pesquisa, utilizamos do conceito de Itinerários 
Terapêuticos (LANGDON,1994) como uma modalidade de avaliação centrada, nesse 
caso, nas usuárias focando nas possibilidades de cuidado encontradas na relação 
desses indivíduos na sua rede de sociabilidade, que tendem a ir além das estruturas de 
serviços de saúde (LOFEGO; SILVEIRA; PINHEIRO, 2011). Ainda sobre os itinerários 
terapêuticos, estes serão analisando priorizando os discursos sobre os cuidados que as 
usuárias, diante de doenças ou sentimentos de aflição e sofrimentos, utilizam ao 
recorrerem ao repertório de estratégias que aliviem ou eliminem sua adversidade, a 
partir de suas redes de relações pessoais. 
 
Resultados e Discussões 

 
Com a aprovação do Comitê de Ética em mãos, pude finalmente começar o trabalho de 
campo. Depois da primeira visita “exploratória” ao Centro de Saúde Anita Garibaldi, 
comecei a frequentar o espaço com mais frequência. O Centro de Saúde é um centro 
de pesquisa e ensino que possui especialização em reabilitação auditiva, física e 
intelectual além de está inserida no SUS (Sistema Único de Saúde) como serviço de 
referência ambulatorial para a atenção multidisciplinar à saúde materno-infantil. Pude 
observar o caráter multidisciplinar da instituição em diferentes situações, principalmente 
no grupo de apoio “Florescer”, criado para ajudar as mulheres a se conectarem mais as 
crianças, além de ajudá-las a entender um pouco mais a condição dos mesmos e 
auxiliá-las na luta diária do cuidado. Além do fisioterapeuta responsável pelo grupo de 
apoio, está presente nas reuniões a neuropsicóloga, a psicóloga, a assistente social e 
a fonoaudióloga, essas duas últimas com menos frequência, além dos alunos da 
instituição. Nesse sentido, a multidisciplinaridade se faz presente nas discussões dos 
casos e na solidariedade dos profissionais quanto aos outros, criando um ambiente onde 
nenhuma voz, ou especialização, é mais ativa que a outra, trabalhando de forma que os 
mais beneficiados seja sempre a família que está sendo atendida. Ainda pensando na 
multidisciplinaridade, como o espaço do centro de saúde acaba sendo um pouco 
afastado da cidade de Macaíba e também dos centros dos municípios ao seu redor, 
para que as mães não tenham que se deslocar todos os dias, ou na maior parte da 
semana, para a instituição e acabar sofrendo pelo cansaço do transporte da prefeitura, 
da falta de comida, do cansaço físico e ficar longe de casa durante o dia todo, as 
sessões de terapia são agendadas no mesmo dia, isso quer dizer que, ao invés da mãe 
passar três dias tendo que comparecer para três consultas ou sessões diferentes, elas 
são marcadas no mesmo dia para que a mãe possa estar mais “livre” no resto da 
semana. Durante o período de campo em que pude conversar com os profissionais e 
também com as mulheres, deparei-me com diversas situações e discussões que 
enriqueceram minha visão de campo. Uma delas é a perspectiva do cansaço que foca 
principalmente na situação das mães que estão sempre a exercer, muitas vezes por si 
só, o papel de cuidadora, esse cansaço é tanto físico quanto psicológico e traz uma 
gama de sentimentos para essas mulheres. Conversando com elas, me dizem o quanto 
é cansativo o deslocamento ou o peso do bebê, todas reclamações ligadas ao cansaço 
físico. Com os profissionais, no entanto, eles me contam sobre o cansaço emocional 
presente durante as brigas no grupo de apoio, compartilhadas também num contato 
mais pessoal com a psicóloga, e embora não queiram ou não se sintam confortáveis em 
um primeiro momento, acabam compartilhando a dor e a culpa pelas responsabilidades 
que são trazidas por essa maternidade tão desafiadora. Esse papel de cuidadora acaba 
trazendo para a vida dessas mulheres inúmeros dramas sociais (TURNER; MITCHELL, 
1966) que perpassam toda a sua trajetória de vida, um desses dramas seria a relação 
de apego. Conversando com a psicóloga sobre a possibilidade dessas crianças irem 
para escola, ela me contou que isso demoraria um tempo para se concretizar, pois do 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 955 

 

seu ponto de vista, as crianças possuíam para com suas cuidadoras uma relação de 
total dependência, que os tornavam um só, dessa forma, era impossível que essa mãe 
pudesse colocar seus filhos na escola pois nunca conseguiriam se separar das crianças. 
Conviver com a deficiência estabelece então uma densa relação de interdependência 
onde o sistema capacitista afeta sistematicamente as mães que possuem a voz para 
demandar mudanças, inclusive educacionais, e que também são as pernas que 
percorrem as redes estabelecidas pela SCZV (JUSTINO, 2018), e ainda que essa 
relação entre a mãe e a criança com síndrome seja sempre uma relação de dependência 
em algum ponto, para que as crianças consigam alcançar a independência de poder se 
comunicar, de qualquer forma, com alguém que não seus familiares, a mãe tem que se 
redescobrir novamente como seu próprio individuo, e teria que deixar essa criança 
descobrir a si própria também. Essa tarefa, na prática, é bem mais complexa e difícil de 
ser realizada, e os profissionais do centro de saúde acreditam poder fazer parte dessa 
mudança pois podem proporcionar um ambiente para o trabalho conjunto a elas, seja 
através da fisioterapia ou da psicologia. Nesse sentido, para além do paradigma 
biomédico e da necessidade do cuidado, a deficiência precisa ser entendida como um 
resultado das interações pessoais, ambientais e sociais da pessoa com seu entorno 
(MELO; NUERNBERGER, 2012) onde essas crianças microcéfalas precisam estar em 
contato com o outro além da família, com outras crianças, no parque, na rua, na escola, 
em outros lugares de sociabilidade onde a criança possa construir sua própria versão 
da deficiência que, devido ao pouco espaço de tempo entre o começo da epidemia e o 
momento atual, ainda não tivemos oportunidades de experienciar. A deficiência é 
também uma forma de se construir como um determinado tipo de sujeito, que não 
necessariamente se encaixe no padrão, como por exemplo, o padrão de criança 
normativa, mas que se construa diante de uma determinada corporalidade e 
subjetividade, mesmo que diferente daquela que está que conhecemos. Para essas 
mães, passar por esses processos, é doloroso e cansativo. São mulheres que já 
possuem outros filhos, ou que vivem em uma relação conturbada com o marido, quando 
se faz presente, ou com o resto da família. São mulheres que, muitas vezes, dentro das 
redes que ligam suas narrativas a de outras mulheres que passam pelos mesmos 
processos, acabam se afastando das pessoas por intrigas ou “fofocas” tornando-as cada 
vez mais solitárias nesse caminho. A criança então é sua única companheira, com quem 
divide todos os seus dias. E é especificamente nessa situação de solidão, onde não há 
ninguém para compartilhar suas dores, que elas experienciam a sensação de culpa, 
culpa pela criança ter nascido com microcefalia, depositada sobre o corpo das mulheres 
até mesmo pelas autoridades governamentais, (PORTO; COSTA, 2017), culpa por se 
sentir cansada, culpa por não está feliz, culpa por não se encaixar no ideal materno, e 
essa culpa acaba contribuindo para o cansaço, ainda que essas mulheres sejam apenas 
vítimas das péssimas políticas públicas relacionadas à saúde reprodutiva, ou vítimas do 
racismo ambiental que propiciou a persistência do mosquito Aedes Aegypti no Brasil. 
Importante salientar que pequenos surtos de patologias podem aumentar quando se 
desenvolvem em contextos de impedimentos e fracassos de sistemas de saúde e 
sistemas sociopolíticos maiores (RODRIGUES; MATOS; QUADROS, 2017) O caráter 
militante também se faz presente na vivência dessas mulheres, pois, devido a condição 
das crianças, elas se tornam, de certa forma, porta-voz de uma realidade emergencial 
que define a sua vida e da criança (PINHEIRO; LONGHI, 2017), pois nesse momento 
de pós-epidemia estão longe da garantia de políticas públicas dedicadas a suas 
demandas específicas e seguem lutando por uma das mais básicas garantias, o direito 
ao BPC (Benefício de Prestação Continuada), e resistindo a invisibilização de um Estado 
que continua lhes esquecendo. A relação de mãe e filho é abordada de diversas 
maneiras em diversas situações. No caso da SCZV, essa relação também exibe suas 
particularidades que acabam se tornando muito benéficas para a discussão da 
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deficiência, pois são nesses casos também que a perspectiva biomédica é passível de 
ser problematizada e colocada em jogo. É na convivência com as crianças que as mães 
chegam a ensinar os médicos algumas particularidades que aprendem no cotidiano 
junto aos menores (DINIZ, 2016) e, nessa comunicação diária, as crianças vão aos 
poucos ensinando suas cuidadoras que a deficiência não existe de forma homogênea, 
fixa e repetida. E nesse sentido, percebemos também que a noção de desenvolvimento 
também não se coloca de forma homogênea, nem fixa, mas sim de forma bem dinâmica 
dando abertura para pensarmos na existência de subjetividade nesses bebês que se 
mostra, mesmo que lentamente, através dos itinerários terapêuticos que evidenciam 
que a vida dessas crianças pode ser mais cheia de possibilidades e descobertas do que 
nosso entendimento sobre deficiência nos permite entender. Sendo assim, a conexão 
que pode ser estabelecida entre ciência e conhecimento prático doméstico 
(RODRIGUES; MATOS; QUADROS, 2017), pode ser uma ferramenta importante no 
cuidado com as crianças com SCZV e no estabelecimento de políticas públicas de 
saúde mais efetivas. 
 

Conclusão 

 
O Zika Vírus tornou-se numa linguagem antropológica, um fato social total que reflete 
uma multiplicidade de fatos e significados que vão desde a relação estabelecida com o 
mosquito a um dos atos humanos mais básicos, o nascimento (RODRIGUES; MATOS; 
QUADROS, 2017). O que mais chama atenção é a forma como o acompanhamento 
multidisciplinar me permite abordar diversas perspectivas desse fato social de maneira 
que a discussão, tanto com os profissionais de saúde quanto com as mulheres, flua de 
maneira a envolver os mais variados temas e preocupações, desde transporte, a 
situação socioeconômica, sofrimento, culpa, etc. Através dessa pluralidade de 
profissionais trabalhando juntos num mesmo caso, e acompanhando essas mulheres 
tão de perto a ponto de elas se sentirem confortáveis para trabalhar esses problemas 
em conjunto, é possível captar as dificuldades de maneira muito mais sensível do que 
trabalhar todas as áreas individualmente. Um ponto importante que engloba a atual 
situação dessas famílias é o momento pós-epidêmico. Ainda que a invisibilização seja 
um pouco mais “antiga” visto que, entre 2014 à 2016 fomos bombardeados com notícias 
sobre microcefalia ligada ao Zika Vírus (COSTA E PORTO, 2017) e logo em seguida a 
discussão sobre o impacto da microcefalia combinada ao Zika Vírus foi totalmente 
abafada pelas discussões econômicas e políticas que atingiram o país em meados de 
2016 (DINIZ, 2016), essas mulheres sofreram uma perda de valor drástica. Entre esse 
período, não sabíamos, e de certa forma ainda nos falta muita informação sobre a 
SCZV, sendo assim, a procura por direitos e políticas públicas foi adiada para poder 
descobrir o que estava acontecendo, como aquelas crianças iriam ficar, se elas iriam 
sobreviver, e acima de tudo, as mães ainda estavam descobrindo as criança e 
fortalecendo esse elo gigantesco que as prende “incondicionalmente” aos bebês. 
Atualmente, essas mulheres reivindicam os seus direitos, estão mais espertas, mais 
informadas, ainda que sofram com a falta de informação e a dificuldade de entender a 
linguagem médica, mais ativas, ainda que sofram com o cansaço e o sofrimento por 
vezes reprimido, batalham para que suas vozes sejam ouvidas, que possam garantir 
para seus filhos o transporte, a reabilitação, a escola, etc. É pensando nesse futuro, 
ainda que incerto, que as mulheres se forçam a busca por melhorias no sistema e 
políticas públicas para as próprias e suas crianças. Não as falta empecilhos, desde a 
falta de dinheiro a invisibilização, mas essa é uma jornada a qual elas estão ligadas, 
pois são obrigadas, de uma forma ou de outra, ao cuidado e a maternidade. 
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TÍTULO: PAISAGEM OCEÂNICA DO ATOL DAS ROCAS – CARACTERIZAÇÃO 

SEDIMENTOLÓGICA, HIDRODINÂMICA E IMPACTOS 

Resumo 

 

O Atol das Rocas situa-se a cerca de 145 km a Oeste do Arquipélago de Fernando de 
Noronha/PE e a aproximadamente 260 km a Nordeste da cidade do Natal, Estado do 
Rio Grande do Norte, sendo o único atol presente no Oceano Atlântico Sul Ocidental. 
Este apresenta elevada importância ecológica por sua alta produtividade biológica e por 
ser importante zona de abrigo, alimentação e reprodução de diversas espécies de 
animais. O objetivo principal desta pesquisa é identificar os processos modeladores da 
morfologia e dinâmica oceânica que atuam no Atol das Rocas, em especial a 
sedimentologia e a faciologia, já que a mesma se ergueu ao nível do mar, sendo assim, 
mais suscetível à ação de ondas. Como objetivos específicos, analisamos a evolução 
sedimentológica, definimos o perfil faciológico do Atol das Rocas, no período em estudo. 
E ainda, analisamos a dinâmica oceânica através de dados hidrodinâmicos, 
meteorológicos, sedimentológicos e configuração de perfil de praia. Salientamos que as 
atividades de campo que ocorreram na Reserva, foram realizadas com a autorização e 
financiamento da Superintendência do ICMbio-SISbio, conforme parceria realizada com 
esta instituição. Portanto, nos propomos a entender como se configura este ambiente 
oceânico, quais os impactos físicos que vêm ocorrendo nos seus espaços e os 
problemas originados por estes. 

 
 

Palavras-chave: Reserva Biológica; Geografia Física; Monitoramento Praial 

TITLE: OCEAN LANDSCAPE OF ATOL DAS ROCAS - SEDIMENTOLOGICAL, 

HYDRODYNAMIC CHARACTERIZATION AND IMPACTS 

Abstract 

 

The Atol das Rocas is about 145 km west of the Fernando de Noronha Archipelago / PE 
and about 260 km northeast of Natal, State of Rio Grande do Norte, being the only place 
in the Atlantic Ocean. South West. The ecological potentials for its high biological 
productivity and for the important shelter, feeding and reproduction area of various 
animal species. The main objective of this guide is to identify the modeling processes of 
ocular morphology and dynamics that act at Rochas Atoll, in particular a sedimentation 
and a faciology, since it is done at sea level, making it more susceptible to wave action. 
. As specific objectives, sedimentary analysis, the physiological profile of Atoll das 
Rocas, no period under study. Moreover, we analyze the dynamics through 
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hydrodynamic, meteorological, sedimentological and beach profile configuration data. 
We emphasize that the field activities that began in the Reserve were authorized and 
financed by the ICMbio-SISbio Superintendence, according to the partnership with this 
institution. Therefore, we propose a sense how we will configure the ocean environment, 
what are the physical impacts that occur in their spaces and the problems caused by 
them. 

 
 

Keywords: Reserve; Physical geography; Beach Monitoring 

Introdução 

Nas zonas oceânicas, ambientes frágeis, de alta vulnerabilidade e de grande mobilidade 
e fragilidade ambiental, com a interferência humana na dinâmica natural, têm causados 
diversos problemas ambientais devido ao pouco conhecimento da configuração natural 
desses ambientes. São nesses ambientes onde se encontram a grande confluência de 
vários sistemas ambientais que sofrem a ação dos ventos, chuvas, correntes, ondas e 
marés, tectonismo, geóides e macroclimas. O Atol das Rocas é um sítio geomorfológico, 
pois é o único atol no Atlântico Sul Ocidental e um dos menores do mundo. Ele foi 
descoberto em 1503 devido ao naufrágio da nau de Gonçalo Coelho (Rodrigues, 1940). 
Deste modo, desde seu aparecimento na literatura náutica, seu perfil baixo com apenas 
duas ilhas arenosas (coroas) e rochas aflorando do mar durante as marés altas, têm 
sido sinônimo de perigo aos navegantes. O Atol é um sítio geológico, pois como um 
recife, é um depósito carbonático que resultou da atividade orgânica construtora de 
organismos bentônicos (especialmente foraminíferos), em resposta aos fatores 
ambientais como luz disponível, hidrodinâmica e variações relativas do nível do mar, e 
é um sítio paleontológico porque foi construído dominantemente por algas coralinas e 
apenas secundariamente por corais. Este fato é importante porque é geralmente aceito 
que algas coralinas não possuem potencial para erigir ou ser construtoras primárias de 
recifes no Quaternário (Macintyre, 1997), também é um santuário ecológico, pois abriga 
um grande número de aves marinhas migratórias e residentes, que o utilizam para 
repouso, alimentação e acasalamento. Nas águas circunvizinhas ao Atol das Rocas são 
encontradas, em grande quantidade, espécies de peixes de utilização comercial, tais 
como albacora ou atum, alguns tipos de agulhões, garoupa rajada, mero e badejo 
(Rodrigues, 1940). Moluscos e crustáceos também ocorrem em grande abundância. A 
lagosta, por exemplo, foi uma das causas do atol ter sido alvo de intensa atividade 
pesqueira predatória num passado recente. A descrição acima mostra a importância 
desse Atol para o Estado do Rio Grande do Norte, e a necessidade que haja um 
monitoramento constante para entender a dinâmica oceânica da mesma, em especial a 
sedimentológica e faciológica, para subsidiar outros projetos ambientais do Atol. 
Projetos esses que devem estar ligados a análise da paisagem oceânica, possíveis 
rotas de trajetos no atol, para amenização do seu desgaste, principalmente nas áreas 
de repouso de animais e concentração de foraminíferos, ou até mesmo pela evolução 
da sua área de acréscimo de área emersa. 
 
Metodologia 

 
A metodologia proposta na elaboração desta pesquisa se deu através de algumas 
etapas, nas quais serão descritas abaixo, objetivando facilitar o processo de elaboração, 
quantificação e sistematização dos dados coletados nas diferentes fases. Essas fases 
ocorreram de maneira contínua e correlata. Todo o processo a ser avaliado em 
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2018/2019, já vem sendo realizado desde 2015, ininterruptamente, com o apoio anual 
do IBAMA/ICMbio. Na primeira etapa, foi feito um levantamento para aquisição dos 
dados da área e objeto de estudo como também um levantamento do acervo 
bibliográfico para fundamentação teórica-prática, que foi realizada durante todo o 
período de pesquisa através de leituras de monografias, dissertações, teses, artigos 
científicos, livros, periódicos e páginas eletrônicas; foi realizada uma pesquisa 
documental sobre a área de estudo, seu uso e pesquisas realizadas anteriormente em 
órgãos. 

A segunda etapa é o momento da realização do campo, o qual teve duração média 
prevista para 30 dias consecutivos no Atol das Rocas. Esta etapa é realizada durante 
toda a pesquisa de campo para a verificação e atualização dos dados já coletados nas 
diferentes fases, identificação de novas interferências ambientais e ajustamento das 
informações. Foram utilizadas técnicas básicas de estudos geomorfológicos, 
morfotectônicos, sedimentológicos e oceonográficos baseados nos trabalhos de Folk& 
Ward (1957), Wrigth& Short (1984) e Muehe (1996); Etapa realizada em vinte e cinto 
dias (25) consecutivos durante a maré de sizígia, pela manhã e tarde, onde fizemos a 
caracterização do ambiente oceânico, determinação do perfil sedimentológico e sua 
variabilidade, através da coleta de amostras em todo o Atol das Rocas, com base em 
uma malha de 10 em 10 metros. Ressalta-se aqui que a data da ida ao campo se dará 
pela Superintendência do IBAMA/ICMbio, conforme parceria já realizada todos os anos, 
desde 2015. Ainda, coleta de sedimento para análise granulométrica, carbonato de 
cálcio, matéria orgânica e foraminíferos, além da coleta de dados hidrodinâmicos, onde 
a avaliação da altura, período e direção das ondas sobre a linha oceânica será feito a 
partir de observação direta, para cálculo de transporte de sedimentos e caracterização 
morfológica da área. Percorrer e observar toda a área de estudo e fim de caracterizar e 
selecionar os principais elementos da paisagem através de anotações sobre os 
processos de ação biológica e caracterização dos ecossistemas. 

A terceira etapa envolve as atividades laboratoriais, onde foi realizado o processamento 
das amostras sedimentológicas coletadas, lavagem e retirada do sal do sedimento, 
quarteamento manual e isolamento em amostra, peneiramento das amostras para 
identificação da granulometria (separando as frações de cascalho, da areia e de 
argila/silte); separação de uma fração da amostra para a identificação de matéria 
orgânica e dos carbonatos, além da quantificação e qualificação dos foraminíferos; 
tabulação dos dados de caracterização hidrodinâmica e meteorológica (como direção 
dos ventos, umidade relativa do ar, velocidade dos ventos e temperatura do ar), já que 
no mesmo não há estação meteorológica fixa. 

A quarta e última etapa é a de análise das informações e geração de produtos finais, 
que compreenderá a fase de análise e interpretação de todos os dados. Nela será 
elaborado, com o auxílio de programas de geoprocessamento mapas temáticos da área, 
modelo digital de terreno, entre outros que estejam relacionados com a pesquisa. 

 
Resultados e Discussões 

 
Situado na porção oeste do Atlântico Sul, entre as coordenadas UTM, com latitudes 
9571500N – 9574500N e longitudes 408500E – 412500E, a 260km da cidade de 
Natal/RN e distante 145 quilômetros do arquipélago de Fernando de Noronha/PE , o 
Atol das Rocas possui uma área total de 5,5km² e está localizado na margem continental 
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inserido em meio a uma cadeia de montanhas submarinas, tem sua base a 
aproximadamente 4.000m de profundidade e possui formato elipsoidal. Entre os 425 
Atóis que se tem conhecimento no mundo, este é o único presente no Atlântico Sul. 

Por ser uma unidade de conservação, a Reserva Biológica Atol das Rocas representa 
grande importância, sobretudo nos serviços ecossistêmicos de provisão, por ser uma 
área protegida onde várias espécies estão abrigadas e com um ambiente favorável a 
reprodução e suporte por prover a ciclagem de nutrientes, habitats, produção de 
oxigênio, etc. Um dos dados mais significativos é a altura de uma onda, que nos dias de 
lua, apresenta uma altura maior que o normal, sendo na lua cheia, encontrada as 
maiores ondas, chegando a 38 cm de altura. Percebemos que esta pesquisa é de suma 
importância para a compreensão do comportamento geomorfológico do Atol das Rocas, 
principalmente o que foi constatado na grande variação morfológica nos dias estudados, 
sendo perceptível uma observação diária quanto a entrada e saída de material 
carbonático no Atol, principalmente na grande velocidade de formação e destruição da 
berma, como podemos ver na figura abaixo (2): 

As médias de velocidade máxima e média não demonstram grandes modificações em 
seu comportamento, apresentando valores próximos a 10 m/s, passando poucas vezes 
desse valor. Ao comparar as duas figuras percebemos que houve uma diminuição da 
velocidade máxima dos ventos no ano de 2018. Devido a problemas técnicos, houveram 
dias em que não foram realizadas as coletas dos dados, que foram em sua maioria, dias 
extremamente chuvosos que impossibilitaram a equipe de sair a campo para o 
recolhimento dos dados. 

Constata-se que o Atol das Rocas, apresenta o mesmo clima quente e úmido típico do 
litoral brasileiro, predominante das praias do Nordeste do Brasil. Nos primeiros meses 
do ano, há, geralmente, ocorrência de Swell’s, acompanhados de precipitações mais 
intensas, onda há mudanças na direção e intensidade da corrente, velocidade do ar, 
temperaturas máximas e médias. A Reserva Biológica Atol das Rocas apresenta 
indícios de clima Tropical, que se caracteriza por ser quente e úmido. É importante 
salientar, também, que há constantes ocorrências de precipitações, que influenciam 
diretamente no comportamento do clima local; assim como suas características 
geológicas e faciológicas; sua localização e vegetação predominante que possibilita e 
direciona um estudo sob a ótica de um microclima. 

A hidrodinâmica observada nos mostrou que a corrente litorânea é o principal agente 
causador das mudanças morfológicas. Porém, os dados climatológicos não variaram 
muito, sendo estes já esperados para um ambiente oceânico. Constatamos também que 
o monitoramento da morfologia do Atol das Rocas deve ser realizado todos os anos, 
pois este processo tem uma alta dinâmica de formação de espaços dentro do próprio 
atol, que requer ajustes e tomadas de decisões para acessibilidade e estadia naquele 
ambiente. 

E importante ressaltar que o presente artigo não tem como objetivo apresentar um 
produto final da pesquisa da qual ele trata, visto que a proposta inicial de trabalho e 
execução dos campos ao Atol das Rocas tem previsão de duração de 10 (dez) anos 
consecutivos, sendo iniciado em 2015 e a ser finalizado em 2025 (estando em seu sexto 
ano de expedição), sendo insuficiente e prematura a apresentação de um produto final 
no presente momento. 
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Conclusão 

 

Os resultados até aqui analisados, nos mostra que o Atol das Rocas apresenta uma 
dinâmica geoambiental bastante complexa, visto que os perfis de praia se avolumam de 
um dia para outro, ou retrocedem, sendo uma área de extrema energia do oceano. 
Porém, os dados de sedimentologia, hidrodinâmica e meteorológicos, apesar de 
diferentes do continente, apresentam uma certa regularidade e constância dos valores 
reais. Sendo o único Atol do Atlântico Sul e, consequentemente, o único do Brasil, o Atol 
das Rocas abriga uma infinidade de riquezas para os mais diversos ramos da ciência, 
inclusive a ciência geográfica, mais precisamente para a geografia física, por ser um 
ambiente pouco explorado e com um grande potencial na descoberta de novos 
conhecimentos, sejam eles geológicos, biológicos ou climático. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 – Mapa de localização Reserva Biológica do Atol das Rocas. Fonte: 
Albuquerque (2017). Adaptado 
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Figura 2 – Formação da Berma em um dos pontos de coleta. Fonte: Júlio César 
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Figura 3 e 4 - análise climática do atol no mês de julho dos anos de 2017 e 2018 
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Figura 5 – Coleta do Hidrodinâmico, medição da velocidade da corrente. Fonte: Júlio 
César. 
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TÍTULO: Análises críticas dos regimes autoritários latino-americanos dos anos 1960-

1980 no Jornal Opinião - continuação 

Resumo 

 

Este trabalho apresenta resultados parciais de pesquisa mais ampla sobre o Jornal 
Opinião (1972-1977), analisando a conjuntura política latino-americana na época de 
publicação do Opinião, abordando os “regimes autoritários” da região, este trabalho em 
especifico traz uma analise dos momentos políticos que antecederam o golpe militar 
chileno em 11 de setembro de 1973, se baseando nas matérias presente no opinião, 
para assim melhor compreender a conjuntura política chilena da época e os eventos 
chaves que culminaram na queda do presidente Chileno Salvador Allende. 

 
 
Palavras-chave: Jornal Opinião. Regimes Autoritários. Chile. Allende. 

TITLE: Critical analyzes of Latin American authoritarian regimes from 1960-1980 in 

Jornal Opinião - continuation 

Abstract 

This paper presents partial results of a broader research on the Jornal Opinião (1972-
1977), analyzing the Latin American political conjuncture at the time of your post, 
addressing the “authoritarian regimes” of the region, this specific work brings an analysis 
of the political moments leading up to the Chilean military coup on September 11, 1973, 
based on the materials present in the journal, in order to better understand the Chilean 
political conjuncture of the time and the key events that culminated in the fall of Chilean 
President Salvador Allende 
 

Keywords: Jornal Opinião. Authoritarian Regimes. Chile. Allende. 

Introdução 

Este trabalho consiste em uma análise da narrativa política chilena nos momentos que 
sensíveis que antecederam o golpe militar liderado pelo General Augusto Pinochet, 
respaldado pelos Estados Unidos, golpe esse que marcou a história da América Latina. 
Através do Jornal Opinião temos acesso a um material que retrata a realidade da época 
os questionamentos que marcaram a sociedade, as expectativas que se consolidaram 
ou se frustram a luz da história possibilitando uma melhor reflexão acerca dos fatos que 

marcaram nossa história. 
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Durante o período vigente do regime militar brasileiro alguns professores que foram 
aposentados compulsoriamente, junto a jornalistas e intelectuais de oposição ao regime 
formaram o Jornal Opinião (1972-1977), tido como um dos principais veículos de 
informação alternativa, que foi um dos grandes opositores a ditadura militar, embora 
tenha sofrido muito com censura tendo que ter suas atividades encerradas em 1977, 
faziam parte da equipe de articulistas e colaboraram para o semanário com alguma 
regularidade, intelectuais como Celso Furtado, Chico de Oliveira, Paul Singer, Fernando 
Henrique Cardoso e Francisco Weffort, entre outros. Além dos intelectuais, diversos 
jornalistas eram responsáveis pelo combate diário ao regime vigente produziu 
conteúdos a respeito da política não só no Brasil, mas também no âmbito externo, 
trazendo reportagens de vários outros jornais de renome mundial como Le monde e 
New York Times, com correspondentes em diversos países principalmente na América 
Latina, foram produzidas diversas matérias sobre os eventos ocorridos durante esse 
período entre eles o Chile que no dia 11 de setembro de 1973 um golpe militar que 
resultou em uma das mais cruéis e radicais ditaduras sul-americanas que perdurou por 
dezessete anos. O jornal Opinião graças às matérias que cobriram os acontecimentos 
políticos antes e depois do golpe nos ajuda a compreender melhor a conjuntura chilena 
marcada por crises econômicas, crises políticas, rupturas institucionais e violência. 

A segunda metade do sec. XX, a América Latina foi marcada por regimes autoritários 
que se instauram da América do sul até a América Central, ditaduras civis militares se 
espalharam pelas Américas a fim de promover a manutenção da influência dos Estados 
Unidos no continente em pleno contexto da Guerra Fria, a história mostra que a maioria 
dos países que tentaram romper com os mecanismos de dominação dos Estados 
Unidos foram vítimas de violentos golpes que destituíram governos legítimos e 
resultaram na formação de governos alinhados com os interesses imperialistas dos 
Estados Unidos. 

Desde século XIX a América latina tem sofrido forte influência política dos estados 
unidos, alguns elementos ajudam a explicar o poder dos Estados Unidos sobre os 
países latinos americanos, seja pela proximidade geográfica ou a dependência 
provocada pelas relações econômicas estabelecidas entre países capitalistas centrais 
e periféricos. Temos como maiores expoentes dessas experiências autoritárias na 
América latina os golpes ocorridos na Argentina, Brasil e Chile durante as décadas de 
60 e 70, mas história de golpe no nosso continente para privilegiar interesses imperiais 
estadunidenses começa em já 1954, com a deposição do presidente eleito da 
Guatemala Juan Jacobo Arbenz Guzmán, em uma ação coordenada pela agência de 
inteligência dos Estados Unidos a CIA. 

 
Metodologia 

 

O material primário foi retirado do acervo do Jornal Opinião, disponível no sítio da 
Hemeroteca Nacional, mais especificamente nas publicações que faziam menção ao 
Chile, sendo algumas delas de autoria do próprio opinião, já outras traduções de 
matérias publicadas em jornais internacionais bem conceituados, como Le Monde e 
New York Times. 

Serão usados dez artigos dos articulistas, que abordam uma diversidade de assuntos, 
no entanto, o enfoque do nosso trabalho será na conjuntura política chilena, nos 
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momentos sensíveis que antecederam o golpe militar de 11 de Setembro de 1973. As 
publicações estão situadas entre 1972 e 1973, todas no primeiro ano de existência do 
Jornal. 

 

Resultados e Discussões 

 

Com a proximidade das eleições as forças políticas chilenas começam se articular para 
lançar suas candidaturas, os dois dos principais partidos de esquerda o Partido 
comunista e Partido socialista inicialmente havia optado por candidatura própria, os 
socialistas lançaram Salvador Allende e os comunistas lançaram o poeta Pablo Neruda, 
pela direita chilena foi lançado Jorge Alessandri Rodríguez pelo Partido Nacional e mais 
ao centro o candidato do Partido democrata cristão Rodomiro Tomic, com o avanço da 
corrida presidencial Neruda abre mão da sua candidatura para apoiar Allende, formando 
a Unidade Popular, apesar de ter ficando em primeiro com 36,63% Allende não 
consegue vitória em primeiro turno e disputou no parlamento a eleição com o segundo 
colocado Jorge Alessandri, após chegar a um acordo com a maioria dos democratas 
cristãos, Allende se sagra vitorioso com 78,46% dos votos. 

Já na primeira edição do Opinião em 1972, o jornal traz uma matéria abordando a crise 
chilena, o artigo do jornal francês Le Monde de Charles Vanhecke, o texto intitulado de 
“Acumulação de capital ou expansão de consumo? Causas da crise chilena”, o texto 
trás as dificuldades econômicas que o Chile vem passando desde a eleição de Allende, 
a consolidação da via pacífica para o socialismo requer uma série de mudanças 
estruturais na sociedade e na matriz produtiva chilena, com isso era necessário que a 
fundação de um setor industrial estatal para a produção de bens e também aumentar a 
gama de serviços públicos oferecidos, a transição causou muitos problemas juntamente 
com toda a pressão e embargos internacionais a economia chilena encontrava sérias 
dificuldades, a greve dos rodoviários foi um marco importante dessa crise, o preço do 
frete subia frequentemente por conta não só da inflação mas também pela dificuldade 
da manutenção dos transportes, tendo em vista que a produção estatal de peças 
automobilística não conseguia acompanhar as demandas, isso juntamente ao fato de o 
governo se articular para criar uma estatal para gerir os transporte chilenos fez com que 
a relação entre os profissionais do transporte e o governo ficassem abaladas. 

Para ter sucesso no campo econômico a unidade popular precisaria romper com a 
estrutura semi-colonial da economia, que era uma característica da maioria dos países 
latino americano, o país precisava exporta sua matéria-prima (cobre, ferro e nitrato) para 
conseguir as divisas necessárias para sustentar o padrão de vida chileno, dessa forma 
o Chile se torna vítima do mercado externo para conseguir manter seu nível de bem-
estar, com a baixa do preço de cobre em 23% que representou uma perda de 200 
milhões de dólares, em 1971 o Chile apresentou o maior déficit de sua história na 
balança de pagamentos 311 milhões de dólares. 

Na quinta edição em 1972 temos um pequeno e importante trecho que nos ajuda a 
entender a conjuntura política chilena do início da década de 1970, a coluna Latin 
America News, traz um texto intitulado de “O Chile sem Allende” fazendo menção a 
viagem de estado que o presidente havia feito por países como México, Cuba e União 
Soviética, buscando conseguir apoio político e econômico, o texto aborda as 
articulações que estavam sendo feitas pelas forças políticas chilenas para as eleições 
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parlamentares de 1973 na qual seriam eleitos 150 deputados e 25 senadores, como 
Santiago possui quase um terço do eleitorado nacional, as atenções estavam voltadas 
para a capital e cidades vizinhas, a confederação democrática, bloco político bem 
heterogêneo que compreende o partido nacional, expoente da direita chilena, o 
democracia-cristã e a tradicional legenda de esquerda Partido radical, este bloco 
apresenta cinco candidaturas consistente para o senado entre eles o ex-presidente 
Eduardo Frei tido como franco favorito a uma das vagas, Sérgio Onofre Japa um bom 
nome, mas não tão competitivo, também apresenta a candidatura do coronel Alberto 
Labbe, e outros dois nomes que buscam a reeleição são eles José Masalem e Alberto 
Baltra. 

Para enfrentar essa poderosa aliança a Unidade popular busca lançar quatro nomes de 
peso, peças importantes dentro da coalizão, o secretário geral do Partido Socialista 
Carlos Altamirando, que junto com Volodia Teitelebom conhecido como um grande 
pensador do Partido comunista, buscam a reeleição, os outros dois candidatos tem um 
cenário mais complicado Aníbal Palma que vem de um má passagem pelo Ministério da 
Educação e Carmém Gloria Aguayo do Movimiento de Acción Popular Unitaria, que 
dirige a Promocíon Popular, órgão governamental previdenciário, ambas as coligações 
vêem nessa eleição a possibilidade de reestruturação das forças políticas. 

O jornal conta com a contribuição de grandes intelectuais, entre eles Paul Singer que 
na nona edição de 1973 escreve sobre a economia chilena, abordando questões como 
a inflação e a crise de abastecimento, no artigo “Chile: A inflação diferente”, o texto 
começa abordando o estrondoso crescimento no consumo chileno, citando o exemplo 
dos bares e demais pontos comerciais que estão sempre lotados, à medida que o tempo 
passa os a escassez de produtos fica evidente, diz que o custo de vida chileno aumentou 
em 114,3% nos últimos doze meses,inicialmente fazendo lembrar a o colapso 
inflacionário que o Brasil vivenciou na qual a inflação foi combatida graças a medidas 
como congelamento salarial, restrições ao crédito e aumento dos tributos, porém a 
inflação chilena é diferente da experienciada no Brasil ou nos demais países da América 
Latina, se difere na sua origem e nos mecanismo de propagação e principalmente na 
forma que vem sendo combatida. 

Singer chega à conclusão que o processo de inflação chilena é fruto do desequilíbrio 
entre a oferta e demanda, é que no caso do Chile a resolução é mais simples conseguir 
equalizar os ritmos de crescimento da produção de bens tanto interna quanto 
externamente, com o nível de consumo interno, para resolver essa equação é 
necessário um aumento das importações, porém as divisas chilenas estão quase 
esgotadas, um endividamento externo que é fruto dos governos passado, isso aliado a 
queda do preço do cobre, aos boicotes internos, e a negativa dos bancos internacionais, 
entre eles o FMI de conceder novos financiamentos ao governo chileno, mostra o caráter 
político da inflação, que sobre o exame da ótica exclusivamente econômica não se 
justifica tal cenário. 

“Os novos aliados de Allende” Artigo da décima quinta edição do Opinião publicado em 
1972, mostra as articulações feitas pelas forças políticas chilenas visando as eleições 
parlamentares, os analistas dão como certeza que a unidade popular irá aumentar o 
número de cadeiras do parlamento, mas não conseguindo a maioria simples que daria 
um certo conforto ao governo, desta forma se começa às expandir as bases de uma 
possível aliança com setores de fora deste bloco tanto a esquerda o movimento de 
esquerda revolucionária, que não possui tanto potencial eleitoral mas tem ótima 
capacidade de mobilização e consistência ideológica, Objetivo principal destas 
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articulações é se viabilizar politicamente para que junto com o apoio do exército liderado 
pelo atual ministro do interior Carlos Prats, continuar a seguir com as reformas 
estruturais rumo ao socialismo e para conseguir superar a falta de sucesso da política 
externa chilena, que acumula um endividamento de três bilhões de dólares e conta com 
apenas 10% em reservas internacionais do valor que precisa para garantir um ano de 
importações, isso aliado a uma inflação de 150% ao ano, faz com que o sucesso dessa 
articulação seja extremamente necessário. 

Os partidos da confederação democrática composta pelos partidos Nacional e 
Democrata Cristão juntamente com grupos anticomunistas, sofrem um impasse dentro 
dessa coligação os grupos mais extremista capitaneado pelo Partido Nacional, objetiva 
conseguir a maioria necessária para derrubar o governo, fazendo dessa pauta a 
principal bandeira da sua campanha, já os democratas cristãos pregava uma postura 
moderada, para fazer os contrapontos necessários e conseguir superar determinados 
conflitos sendo contra a derrubada do governo que eles mesmos ajudaram a eleger nas 
eleições de 1970. 

“As opções de Allende após as eleições” décima nona edição de 1973, trás o resultado 
das eleições parlamentares, a Unidade Popular sai fortalecida um aumento de 7,6% no 
seu contingente eleitoral, a situação não muda muito uma vez que a Unidade Popular 
continua com a minoria parlamentar e com isso continua a ter dificuldade de aprovar 
seus projetos, já a confederação democrática não fez a maioria de dois terços, que seria 
o suficiente para a abertura de um processo de impeachment de Allende, o resultado 
das urnas mostrou que o governo ainda está na graça do povo, e aumenta a motivação 
para continuar tocar as reformas. 

Um pequeno trecho na vigésima segunda edição do semanário se torna fundamental 
para compreender a conjuntura política que resultou no golpe de setembro, a coluna 
intitulada de “O novo gabinete de Allende e a saída dos militares”, após o término das 
eleições parlamentares a unidade popular estava dividida, e para mediar esse conflito o 
presidente Allende nomeou membros da sua base para as pastas do interior, minas e 

obras públicas, anteriormente ocupadas por militares. 

Na quadragésima primeira edição do semanário opinião é trago dois textos sobre o 
Chile, os artigos de Richard Gott do The Guardian intitulado de “Na corda bamba, sem 
salvamento” e o Artigo “Via chilena e guerra civil” do enviado especial do opinião Luciano 
de Costa Neto, nos traz um recorte do momento de tensão que o Chile vivência devido 
ao aprofundamento das crises políticas e econômicas, a Tensão entre setores da 
Unidade Popular e os militares aumentam constantemente, os militares são acusados 
de se aliarem a setores da extrema direita chilena. Mesmo Allende tendo trocado o 
gabinete pela sexta vez a fim de conseguir o apoio dos militares não pareceu ter surtido 
resultado, e a situação evidentemente caminha para um desfecho negativo para o 
governo, esses artigos foram publicados cerca de algumas semanas antes do golpe 
militar, que iria vítima o presidente Allende e a democracia chilena. A reportagem retrata 
o caos cotidiano do Chile uma vez que a greve dos rodoviários após quatro semanas 
trouxe enormes prejuízos, quando consideramos que 70% dos alimentos, combustíveis 
e matéria-prima chilena são transportadas pelos caminhões, para solucionar os 
impasses Allende estaria disposto a fazer concessões como não estatizar mais 
nenhuma empresa, no entanto as já incorporadas não seriam devolvidas, e também 
buscar dar mais poderes políticos aos militares, dizendo que sua coalizão é o único 
governo da história do Chile que incorporam os militares para trabalharem em prol do 
governo e do país. 
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“Os militares e a crise” artigo da edição de número 42 do ano de 1973, cerca de seis 
semanas antes do golpe militar, o artigo aponta um racha interno dentro das forças 
armadas, setores da aeronáutica estão fortemente insatisfeitos com a demissão do 
brigadeiro Cesar Ruiz Danyau do ministério de obras públicas e do comando da força 
aérea, uma semana depois da prisão de 23 tripulantes de navios da marinha acusados 
de serem ligados a grupo políticos de esquerda, isso vinculado a tentativa de rebelião 
ocorrida alguns meses antes, aponta a mais séria possibilidade de golpe desde a eleição 
de Allende, uma vez que as forças armadas é tida como um instituição que estar rachada 

e apenas 30% do corpo militar apóiam o governo chileno. 

 
Conclusão 

 

O opinião nos possibilita uma melhor compreensão de um período muito sensível da 
história latino americana que em muitos casos carecem de informações uma vez que a 
liberdade imprensa e a academia foram atacadas com a agressividade típica de regimes 
autoritários, tanto o Chile, quanto o Brasil e Argentina carregam até os dias atuais as 
marcas de anos de ditadura, e ao longo da realização deste trabalho podemos 
acompanhar e compreender um pouco da realidade que marcavam as manchetes da 
época, se atentando para os erros e acertos cometidos, sendo possível desenvolver 
uma visão crítica, capaz de interpretar os fatos ocorridos e perceber o momento em que 
a democracia começa a ser ameaçada. 

O Chile representou um contraste durante a década de 70 que repercutiu no mundo 
inteiro, ao mesmo tempo em que foi uma mudança de paradigma, em relação às 
experiências socialistas no mundo ocidental, possibilitando acreditar-se na via eleitoral 
para o socialismo, pregando uma revolução gradual sem necessidade de agressivas 
rupturas institucionais e sem violência, o mesmo Chile foi vítima de um dos golpes 
militares mais violentos da América latina, que resultou em um dos mais duros regimes 
militares que culminando no desaparecimento de 60 mil pessoas, o estado chileno foi 
arbitrariamente reestruturado pelas políticas econômicas neoliberais, extinguindo da 
república chilena qualquer herança de uma rede de proteção social, um legado que 

perdura até hoje para os chilenos até os dias de hoje. 
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TÍTULO: Dialogismo e teorias da tradução: um diálogo teórico com vistas a uma 

abordagem dialógica da tradução 

Resumo 

O objetivo deste estudo bibliográfico é comparar a teoria da equivalência direcional, 
trazida por Anthony Pym em sua obra Explorando as teorias da tradução (2017), com 
os conceitos dialógicos do Círculo para encontrar fronteira benevolentes entre as áreas 
dos estudos da tradução e os estudos do dialogismo. Concluiu-se que a materialidade 
da tradução pode ser explorada de formas mais profundas quando analisada pela 
perspectiva de preenchimento ideológico, levando à sugestão de uma tradução que siga 
uma equivalência ideológica em vez de uma semântica-pragmática. 
 

Palavras-chave: tradução, dialogismo, equivalência, equivalência direta, ideologia 

TITLE: Direct equivalence and the ideological alternative 

Abstract 

This study bibliographic study aims to compare the theory of direct equivalence , as 
brought by Anthony Pym in his book Exploring translation theories (2017), to the Circle’s 
dialogical concepts. This was done in order to find benevolente frontiers between area 
of the translation studies and the dialogical studies. It was concluded that translation 
works with a material that can be further analyzed through the concept of ideological 
filling. Thus, the sugestion is made for translations that take into consideration na 
ideological equivalence rather than a semantic-pragmatic equivalence. 
 
Keywords: translation, dialogism, equivalence, direct equivalence, ideology 

Introdução 

Este Plano de trabalho, intitulado Dialogismo e teorias da tradução: um diálogo teórico 
com vistas a uma abordagem dialógica da tradução, vinculado ao Projeto de pesquisa 
Literatura em prosa e tradução: uma perspectiva socioideológica, é uma continuação do 
Plano de trabalho Literatura afro-americana e tradução pela perspectiva 
socioideológica, desenvolvido entre 08/2017 a 07/2018. Nele, busquei conhecer a 
abordagem dialógica do Círculo (Bakhtin, Volóchinov e Medviédev) para discutir, a partir 
de conceitos como palavra, enunciado e o discurso no romance, o processo tradutório 
de obras literárias em prosa. Este plano teve como objetivo trazer uma discussão teórica 
sobre os limites entre o dialogismo e as teorias da tradução, visando, dessa forma, 
buscar responder às seguintes perguntas de pesquisa: em que medida os estudos do 
Círculo podem contribuir para os estudos da tradução, em especial no que tange a uma 
tradução socioideológica (ou dialógica) da literatura? e quais são os limites teóricos que 
o dialogismo “impõe” às teorias da tradução em busca de delimitações teóricas 
benevolentes? Para responder a essas perguntas, estabelecemos a leitura de obras 
que discutem a tradução sob diferentes perspectivas e a continuidade da leitura de 
obras do Círculo que pudessem ampliar a compreensão de alguns conceitos 
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importantes para o campo tradutório, como palavra (como signo ideológico), ideologia, 
enunciado, entre outros. Na próxima seção, mostraremos a metodologia da pesquisa e 
como se deu o processo desse estudo comparativista. 
 

Metodologia 

 
Esta pesquisa foi de cunho bibliográfico para a qual propomos a análise de duas obras, 
Explorando as teorias da tradução de Anthony Pym (2017) e Poética do traduzir de Henri 
Meschonnic (2010), tendo sido a primeira favorecida visto a amplitude do conteúdo 
compilado por Pym. Diante das diferentes perspectivas apresentadas nas obras, foi 
decidido uma só para esta pesquisa, não entrando na Poética do traduzir. A obra de 
Pym traz várias teorias e teóricos, sendo dividida em seis paradigmas que guiaram a 
atividade tradutória numa linha cronológica. O livro organiza teoria após teoria seguindo 
as correntes reativas que dialogavam com o trabalho teórico vigente. Para cada teoria 
é apresentada uma série de exemplos selecionados da literatura dos teóricos mais 
proeminentes em suas respectivas teorias. Este livro foi um grande adendo à nossa 
pesquisa tanto em questão de conteúdo quanto na didática de sua escrita. A pesquisa 
se deu pelo estudo do conjunto de ideias dos estudiosos russos que viriam a ser 
coletivamente chamados de Círculo e ao qual nos referenciaremos como “dialogismo”. 
Com os conceitos dialógicos em mente, embarcamos nos estudos da tradução através 
da obra de Pym. Das diversas teorias descritas, organizadas segundo os paradigmas 
que parecem seguir, foi selecionada uma teoria de um paradigma que possibilitaria um 
melhor contraste com o dialogismo. A teoria escolhida foi a da equivalência direcional, 
pertencente ao paradigma da equivalência. Após discussões e análises sobre os tópicos 
destacados, chegamos ao conceito que agrega e expande as duas teorias e que será 
apresentado na próxima seção. 
 
Resultados e Discussões 

 
Como campo de estudo, a tradução oferece algumas perspectivas sobre o texto a ser 
traduzido (texto de partida), o texto traduzido (texto de chegada) e o próprio tradutor. 
Anthony Pym organiza as diversas abordagens em seu livro Explorando as teorias da 
tradução (2017) onde exemplifica também o foco de cada teoria e como as teorias se 
agrupam em diversos paradigmas. Para os propósitos desta pesquisa, citaremos dois 
conceitos que se apresentam proeminentemente na área: o paradigma da equivalência 
e teoria da equivalência direcional. O conceito de equivalência é bastante simples. 
Implica apenas em um segmento comunicativo em uma língua poder ser representado 
por um equivalente em outra língua. Esta relação entre o texto de partida e a sua 
tradução não significa necessariamente que as duas línguas se organizam da mesma 
forma, apenas que os valores comunicativos podem ser iguais (PYM, 2017). Busca-se, 
na língua de chegada, a forma como um falante criaria a ideia do texto de partida em 
sua própria língua, exercendo desta forma a mesma posição na cultura de partida e 
chegada. Com isto em mente, podemos imaginar que a equivalência funcione 
perfeitamente, termo a termo, em qualquer língua, como diz a teoria da equivalência 
natural. Contudo, a naturalidade desta equivalência depende da simetria da tradução, 
ou seja, o termo carro sempre seria traduzido para o inglês como car e a recíproca seria 
verdadeira. O conceito funciona muito bem quando aplicado a línguas de raiz indo-
europeia, mas falha em encontrar equivalentes para termos nascidos fora dos contextos 
específicos de culturas que já estão em contato há séculos. É focando na unilateralidade 
das escolhas tradutórias que a teoria da equivalência direcional trabalha. Assume-se 
que há uma intervenção de um mediador (o tradutor) que faz uma escolha dentre as 
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opções de termos equivalentes ao texto de partida. Esta escolha, feita por um mediador 
diferente (ou o mesmo tradutor numa tradução posterior), pode ser feita em favor de 
outro termo também equivalente (PYM, 2017). Sendo assim, ao tentar traduzir de volta 
à língua de partida original, talvez não se chegaria ao mesmo texto. Foi pensando na 
incongruência na direcionalidade da tradução que decidimos observar o paradigma da 
equivalência sob a perspectiva dialógica, até então ausente nas questões da teoria da 
tradução. Levando-se em consideração o enunciado por Bakhtin (2016) como sendo 
intrinsecamente relacionado ao indivíduo, seu tempo, espaço e ideologias, fatores 
fundamentais na disparidade da equivalência direcional, os estudos do círculo parecem 
trazer uma pouco de luz sobre a questão do porquê desta direcionalidade. O texto 
traduzido é, por definição, posterior a um texto de partida. Como tal, tem em sua 
essência, como todo enunciado, responder ao texto que lhe antecede assim como aos 
que estarão por vir, num diálogo infinito que se desdobraria do Adão mítico ao último 
dos homens (BAKHTIN, 2015). No entanto, há também, na tradução, um fator de 
recriação, como Bezerra (2015) explica: o texto traduzido é uma produção com 
responsabilidades adicionais à obra original por estar agora dialogando com a cultura 
de chegada através da língua. No ato tradutório, o tradutor insere, num universo 
ideológico novo (a língua de chegada), as ideias do texto de partida, sendo ele mesmo 
responsável pelo novo enunciado. Este enunciado é paralelo, responsivo e 
independente do texto de partida. O texto traduzido é sua própria versão de si mesmo 
e dos processos que o preenchem na cultura de chegada. Sob a perspectiva dos 
estudos dialógicos do Círculo, ao utilizar-se da palavra como material, a tradução 
incorpora em si o universo ideológico que este material traz consigo. Por sua posição 
de signo ideológico por excelência (VOLÓCHINOV, 2017), a palavra concede à tradução 
a possibilidade de uma equivalência que vai muito além da já compreendida 
equivalência semântica e pragmática. O signo dialógico vê o universo ideológico como 
parte de si e, portanto, de sua possível tradução. Faraco (2019) comenta o conceito 
bakhtiniano de ideologia da seguinte maneira: Ideologia é o nome que o círculo costuma 
dar, então, para o universo que engloba a arte, a ciência, a filosofia, o direito, a religião, 
a ética, a política, ou seja, todas as manifestações superestruturais (para usar certa 
terminologia da tradução marxista) (p.46). Algumas vezes, o adjetivo ideológico aparece 
como equivalente a axiológico. Aqui é importante lembrar que, para o Círculo [de 
Bakhtin], a significação dos enunciados tem sempre uma dimensão avaliativa, expressa 
sempre um posicionamento social valorativo. Desse modo, qualquer enunciado é, na 
concepção do Círculo, sempre ideológico – para eles, não existe enunciado não-
ideológico. E ideológico em dois sentidos: qualquer enunciado se dá na esfera de uma 
das ideologias (i.e., no interior de uma das áreas da atividade intelectual humana) e 
expressa sempre uma posição avaliativa (i.e., não há enunciado neutro; a própria 
retórica da neutralidade é também uma posição axiológica) (p. 47). A ideologia, quando 
vista da perspectiva dialógica, ou seja, como uma posição avaliativa, um 
posicionamento social valorativo, preenche todo ato comunicativo passível de tradução 
e é parte integrante da formação de todo enunciado, sendo fator indispensável na leitura 
e reprodução do texto. Desta forma, o dialogismo oferece um conceito que expande a 
equivalência direcional, chegando até a explicar de certa forma a sua direcionalidade, 
na forma de uma equivalência ideológica. 
 
Conclusão 

 
Este plano teve o objetivo de trazer uma discussão teórica comparativista, no que tange 
aos estudos da tradução. Para tal, selecionou a obra Explorando as teorias da tradução 
de Anthony Pym (2017) como a obra base da discussão. Por trazer diversas abordagens 
teóricas na obra, foi necessário restringir o escopo da discussão. Para tal, foram 
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selecionados o paradigma da equivalência e a teoria da equivalência direcional, por 
permitirem uma maior aproximação contrastiva com conceitos do dialogismo. Com base, 
portanto, nesse estudo teórico, é possível responder às duas perguntas propostas, 
afirmando que a tradução, por ter por material a língua, vista pelo dialogismo como 
ideologicamente preenchida e como cosmovisão (BAKHTIN, 2015), necessita buscar 
uma equivalência ideológica, para além da análise tradutória semântica-pragmática. 
Desta forma, esta pesquisa contribui para a construção de uma literatura de tradução 
dialógica, enriquecendo as áreas dos estudos da tradução e dos estudos das áreas do 
dialogismo. 
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Resumo 

 

O objetivo central desse trabalho é identificar e copilar o processo de espacialização e 
territorialização da luta pela terra empreendida pelos movimentos sociais no estado do 
Rio Grande do Norte-RN (2003-2017). Partimos da perspectiva de que os conflitos por 
terra no estado do RN surgem a partir da não realização da reforma agrária e das 
precárias condições de trabalho no campo. A questão central indaga, portanto, de que 
forma ocorre o atual processo de espacialização e territorialização do campesinato na 
luta pela terra no estado do Rio Grande do Norte? Tal pesquisa está embasada numa 
perspectiva teórica centrada nos conceitos do território como apropriação do espaço 
geográfico; os movimentos sociais como uma forma de organização política e social; e 
as ocupações como estratégia utilizada pelos movimentos socioterritoriais na conquista 
do território. Para obtenção dos dados, foram feitos os seguintes procedimentos 
metodológicos: levantamento e mapeamento dos principais movimentos socioterritoriais 
atuantes no RN, quantificação, mapeamento, distribuição e análise das famílias 
atuantes em ocupações e famílias assentadas no RN. Diante do exposto, chegamos a 
verificar que no RN o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-terra (MST) é o mais 
atuante do estado e através das ocupações de terra pressiona o Estado para realização 
da reforma agrária e a criação de projetos de assentamentos, possibilitando o acesso a 
terra a milhares de famílias camponesas sem-terra. 

 
 

Palavras-chave: Ocupação. Territorialização. MST. Reforma Agrária. Rio Grande do 

Norte 

TITLE: THE CURRENT PROCESS OF SPATIALIZATION AND TERRITORIALIZATION 

OF THE STRUGGLE FOR LAND AND LAND REFORM IN THE STATE OF RIO 

GRANDE DO NORTE (2003-2017) 

Abstract 

The main objective of this work is to identify and compile the process of spatialization 
and territorialization of the struggle for land undertaken by social movements in the state 
of Rio Grande do Norte-RN (2003-2017). We start from the perspective that land conflicts 
in the state of RN arise from the non-implementation of land reform and precarious 
working conditions in the countryside. The central question, therefore, is: how does the 
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current process of spatialization and territorialization of the peasantry occurs in the 
struggle for land in the state of Rio Grande do Norte? Such research is based on a 
theoretical perspective centered on the concepts of territory as appropriation of 
geographical space; social movements as a form of political and social organization; and 
land occupations as a strategy used by socio-territorial movements to conquer the 
territory. To obtain the data, the following methodological procedures were performed: 
survey and mapping of the main socio-territorial movements acting in the RN, 
quantification, mapping, distribution and analysis of families working in occupations and 
families settled in the RN. Given the above, we can see that in RN the Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem-terra (MST) is the most active in the state and, through land 
occupations, pressures the State to carry out land reform and the creation of settlement 
projects, enabling access to land for thousands of landless peasant families. 
 
Keywords: Occupation. Territorialization. MST. Land reform. Rio Grande do Norte. 

Introdução 

A formação histórica do Brasil se caracteriza por um processo de grandes 
desigualdades socioterritoriais, e por diversos processos de exclusão ou precária 
inclusão dos trabalhadores, principalmente os do campo. A forte concentração fundiária 
é uma das principais marcas de nossa formação enquanto nação; fato inquestionável 
no Brasil, o qual se configura a partir das apropriações de terras rurais por parte de 
grandes latifundiários. 

Mais recentemente, durante o regime militar, houve grande repressão às lutas 
camponesas, o que acabou por consolidar a concentração fundiária no Brasil e provocar 
o desenraizamento do trabalhador rural (Êxodo rural), quando ele (o trabalhador) 
procurou na cidade trabalho para garantir a sobrevivência de sua família (MARTINS, 
2003). Ao mesmo tempo, num cenário de fortes repressões, embates e resistências a 
qualquer manifestação em defesa do acesso à terra por parte dos trabalhadores rurais 
do país, surge o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Movimento 
que da década de 1980 até hoje se constitui como um dos mais importantes e 
organizados movimentos sociais que reivindicam soluções a forte concentração 
fundiária no Brasil e o acesso à terra como propriedade do trabalhador, utilizando como 

principal estratégia as ocupações de terra. 

Nessa perspectiva, as ocupações, enquanto experiências socioespaciais, resultam não 
somente de uma ação coletiva pontual e esporádica de famílias camponesas, a partir 
de uma organização e mobilização para o acesso à terra, mas de um processo contínuo 
de consciência, resistência e de superação da expropriação vivenciada anteriormente 
(FERNANDES, 2000). Tal experiência socioespacial, se desdobra numa espacialização 
e territorialização marcada por vários conflitos e resistências no campo; como também 
vários atores e estratégias de mobilização. 

Desde a sua gênese, o MST e vários outros movimentos – muitos deles, dissidentes do 
Movimento Sem-terra – fizeram da ocupação de terra a principal estratégia de atuação 
e reivindicação da RA no país. 

O mesmo aconteceu e acontece no estado do Rio Grande do Norte (RN). Nesse ente 
federativo também se constitui um cenário de luta pela terra e pela cidadania do 
trabalhador sem-terra. O MST chega ao estado em 1990 e se espacializa e territorializa 
em várias regiões do estado, tornando-se o principal responsável pela resistência e 
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organização da luta camponesa potiguar contra a concentração fundiária. E tendo as 
ocupações como principal forma de atuação em prol da concretização da RA não 
somente no RN, mas em todo o Brasil. 

Tecemos essas observações iniciais na tentativa de fazer uma aproximação com o tema 
e para chamarmos a atenção para a questão central de nossa pesquisa: de que forma 
ocorre o atual processo de espacialização e territorialização do campesinato na luta pela 
terra no estado do Rio Grande do Norte? Também cabe indagar: a) Do ponto de vista 
estadual, o MST é o movimento social mais atuante e quais os demais movimentos 
sociais que atuam na luta pela terra? b) Quantas famílias camponesas estão envolvidas 
na luta pela terra no estado? c) Quais as áreas de maior e menor concentração do MST 
no estado do RN? d) De que forma se configura a atual espacialização e territorialização 
da luta pela terra empreendia pelo MST no estado do RN? 

Com base nessas questões, identificar e copilar o processo de espacialização e 
territorialização da luta pela terra empreendida pelos movimentos sociais no estado do 
Rio Grande do Norte (2013-2017), constitui o objetivo central da pesquisa. 

Com o intuito de alcançar este objetivo, redimensionamos e definimos quatro objetivos 
específicos: a) identificar os movimentos socioterritoriais mais atuantes na luta pela terra 
no RN; b) analisar as formas de atuação desses movimentos; c) mapear as áreas de 
maior e menor concentração de movimentos socioterritoriais no período analisado; d) 
apresentar como se configura a atual espacialização da luta pela terra empreendida pelo 

MST. 

 
Metodologia 

 

Frente a esses objetivos, a pesquisa buscará compreender quais são e como atuam os 
movimentos socioespaciais e socioterritoriais no estado do Rio Grande do Norte. Tal 
percurso caminhará por uma análise que perpassará uma relação (indissociável) entre 
ação dos movimentos sociais e a construção de territórios de luta pela terra e de 
Reforma Agrária. 

O caminho se justifica pelos seguintes conceitos: 

Primeiro, o território como uma apropriação do espaço geográfico, sendo esse um 
campo de lutas e conflitos onde cada ator adota estratégias para apropriação e 
conquista do território (RAFFESTIN, 1993) 

Um segundo aspecto, que justifica a compreensão dos movimentos sociais como no 
seu rebatimento territorial. Nesse sentido, entendemos os movimentos sociais como 
uma forma de organização política e social, que através de manifesto e reinvindicações 
pressionam o Estado para demandas da população em geral ou grupos específicos. 
Todo movimento social é um movimento socioespacial, pois ambos têm suas ações no 
espaço, em contrapartida o movimento socioterritorial tem o território como trunfo, base 
de sua essência (FERNANDES, 2005). 

Terceiro e último aspecto que justifica o caminho de explicar as formas de luta pela terra. 
A ocupação de terra é um símbolo de resistência do trabalhador rural no campo, mas, 
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principalmente, a forma de acesso à terra pelo camponês. Por isso, a ocupação é uma 
das estratégias utilizadas pelos movimentos socioterritoriais como forma de exigência 
para cumprimento da reforma agrária e melhoria das condições de trabalho no campo 
(FERNANDES, 2001). 

Para elaboração do estudo, foi utilizada uma técnica de pesquisa descritiva (GIL, 2008). 
A técnica aplicada resultou em uma melhor compreensão a respeito da espacialização 
e territorialização da luta pela terra no espaço agrário norte-rio-grandense, tendo o MST 
o principal movimento socioterritorial nesse processo. Os dados levantados foram 
abordados utilizando uma perspectiva mais quantitativa e qualitativa, que foram 
importantes para a mensuração, análise e interpretação desses dados. 

Nessa perspectiva, iniciamos a pesquisa com uma revisão bibliográfica, que serviu para 
construção do aporte teórico, para que a compreensão dos conceitos utilizados. Para 
isso, utilizamos livros, artigos científicos e dissertações que tratam de temas, como: 
ocupação, território, luta pela terra, Reforma Agrária, movimentos socioespaciais e 
movimento socioterritoriais. Autores como, Claude Raffesttin, Bernardo Mançano 
Fernandes, Nelson Pedon, Hugo Arruda de Morais, José de Souza Martins, Manuel 
Correia de Andrade e outros, foram alguns teóricos que fundamentaram nossa 
pesquisa. 

Em seguida, foi realizada a pesquisa documental. A partir dessa etapa, foram 
levantados dados da luta pela terra e dos assentamentos rurais através do acesso nas 
plataformas digitais da Comissão Pastoral da Terra (CPT), Banco de Dados da Luta pela 
Terra (DATALUTA) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 
além dos shapefiles adquiridos no portal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Com isso, foram levantadas as informações das ocupações realizadas, 
movimentos sociais rurais participantes dessas ocupações e assentamentos criados no 
Rio Grande do Norte e no Brasil, referentes aos anos de 2003-2017. Também, foram 
realizadas visitas a sites de grandes produtoras do agronegócio no Rio Grande do Norte, 
a fim de buscar informações pertinentes à pesquisa. 

Com a utilização das planilhas base da ferramenta Excel 2013, elaboramos gráficos, 
quadros e tabelas que tiveram como propósito a organização dessas informações de 
forma clara e objetiva, quantificando os dados de ocupações, famílias participantes, 
famílias assentadas e movimentos sociais que atuaram na luta pela terra no período 
analisado. Foi realizada também, a análise e interpretação das informações 
quantificadas nos gráficos, tabelas e quadros elaborados. 

Para a elaboração cartográfica utilizamos o software ArcGIS 10.5. Os shapefiles-SHP 
baixados da plataforma digital do IBGE, referentes ao ano de 2018, foram; SHP da 
América Latina, SHP do Brasil, SHP do Rio Grande do Norte. A partir do SHP do RN 
criamos os SHPs das Mesorregiões Oeste Potiguar, Central Potiguar, Agreste Potiguar 
e Leste Potiguar. Através do SHP do Brasil, criamos os SHPs das regiões, Norte, 
Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

 
Resultados e Discussões 
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O atual quadro de espacialização da luta pela terra no estado do rio grande do 
norte 

O atual processo de espacialização da luta pela terra no estado do Rio Grande do Norte 
é marcado por diversas ocupações em diferentes municípios do estado. Só para se ter 
uma dimensão desta afirmativa, no período de 2001 a 2017, no RN houve 34 ocupações 
de terra, envolvendo 6.693 famílias de trabalhadores sem-terra em torno de 5 
movimentos socioterritoriais: Comissão Pastoral da Terra (CPT), a Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura no Estado do Rio Grande do Norte (FETARN), o Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais (STR), o Sindicato dos Trabalhadores na Lavoura (STL) e o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), como exposto no quadro 03. 

Desse total, o MST ganha destaque como o movimento socioterritorial com o maior 
número de ocupações para o período ora analisado. Das trinta e quatro ocupações 
realizadas no RN nos últimos 15 anos, o MST esteve presente com 20 ações, um 
percentual de 58,8%. Para se ter uma dimensão dessa capacidade de atuação, se 
fizermos uma soma das ocupações feitas pelos outros quatro maiores movimentos 
sociais, CPT (10), FETARN (1), SLT (1) e STR (2), observamos que o MST supera, 

também em números. 

Atuando com mais da metade das ocupações do estado, o MST mostra ser um 
movimento que apresenta uma boa articulação e uma capacidade mobilização, sendo 
o estado potiguar só mais um exemplo de força nacional dos Sem-Terra. 

Ao mesmo tempo, destacamos que o MST não lidera somente o número de ocupações 
no RN, mas também a quantidade de famílias participantes. Das 20 ocupações 
realizadas por esse movimento no período de 2003 a 2017, o MST mobilizou 5.375 
famílias das 6.693 totais presentes nas ocupações no estado, o que corresponde a 80% 
das famílias sem-terra que participaram de ocupações no período. A CPT reuniu 1.140 
famílias nas 10 ocupações realizadas, o STR reuniu 1.870 famílias nas 2 ocupações 
que realizou, a FETARN teve a participação de 130 famílias. Dos dados levantados, não 
se obteve o número de famílias participantes da única ocupação realizada pelo STL. 

Dentro desse quadro, o MST se constitui como o movimento social com forte poder na 
luta pela terra no RN. Se destaca não só pelas ocupações realizadas, mas também pela 
capacidade no que concerne à formação da mobilização de pessoas nessas ações. No 
período analisado, o MST é o movimento mais especializado no RN. Se observamos a 
sua distribuição espacial, dos 11 municípios do Rio Grande do Norte que contaram com 
ocupações de terra, de 2003 a 2017, o MST esteve presente em 8 municípios: Apodi, 
Areia Branca, Bento Fernandes, Caicó, Mossoró, Poço Branco, São Paulo do Potengi e 
Touros (Mapa 01) 

A Mesorregião Oeste-Potiguar se destacou no estado como sendo a região que 
concentrou o maior número de ocupações e a única com mais de um movimento 
atuante. O município de Mossoró, localizado no Oeste-Potiguar, foi, de acordo com os 
dados extraídos da CPT, a cidade com maior números de ocupações realizadas entre 
2003-2017 em todo estado do RN, sendo 12 ocupações, desse total, 9 foram realizadas 
pelo MST e contou com a participação de 2.430 famílias, e 3 foram organizadas por 
outros movimentos socioterritoriais que reuniu 238 famílias. Acreditamos que a atividade 
da fruticultura irrigada atrelada a forte e crescente produção de petróleo no período 
analisado e a produção de sal estimulou investimentos e aumentou a especulação 
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imobiliária, acentuando os conflitos por terra não somente no município de Mossoró, 
mas em toda mesorregião Oeste-Potiguar. 

O município de Apodi também localizado no Oeste Potiguar se destacou na análise, 
nesse município ocorreram 05 (cinco) ocupações, das quais, 01 (uma) foi organizada 
pelo MST que mobilizou 1.800 famílias e 04 (quatro) pelos demais movimentos, que 
reuniram 2.200 famílias. A cidade de Apodi tem a maior parte da sua economia ligada à 
agricultura e a pecuária, na cidade localiza-se a Chapada do Apodi, a qual faz parte do 
perímetro irrigado, grande ponto de tensão entre os produtores e os Sem-terra. 

Cidades como Areia Branca, produtora de sal; Baraúna, conhecida como o celeiro 
agrícola Potiguar e grande produtora de milho; Bento Fernandes, onde se destaca a 
produção de Mandioca e algodão; Caicó, conhecida como Centro pecuarista e 
algodoeiro; Governador Dix-Sept Rosado, próximo aos limites de Baraúna e Mossoró; 
São Paulo do Potengi com grande produção pecuarista; e Touros a maior cidade 
produtora de Abacaxi do RN e a terceira maior do país, todas essas cidades possuem 
grande potencial agrícola e/ou pecuarista, que por consequência atraem investimentos 
do agronegócio, o que acaba causando conflitos no campo; todas as cidades citadas 

contabilizaram ocupações que variaram entre 01 e 03 ocupações. 

Alguns exemplos de latifúndios utilizados pelo agronegócio e em áreas de conflito por 
terra é a empresa Agrícola Famosa, situada entre a divisa do Estado do Rio Grande do 
Norte e Ceará que possui mais de 30.000 hectares, sendo essa a maior produtora de 
melão e melancia do Brasil. As empresas, como o Grupo Santana, possuem entre o RN 
e a Paraíba mais de 1.000 hectares. Produtora de algodão, a empresa Del Monte 
localizada no Vale do Assú possui 1.450 hectares de área plantada de coco e banana, 
a Caliman Agrícola localizada na cidade de Pureza é uma grande produtora de mamão, 

(não foi possível identificar a quantidade de hectares de posse dessa empresa). 

Esses dados reforçam o que defende Fernandes (1994), ele assegura que a luta pela 
terra é “[...] antes de mais nada uma luta contra a essência do capital” (FERNANDES, 
1994, p. 146). Fica claro que onde houver a territorialização do capital no campo haverá 
conflitos e luta por terra. Fernandes (1994) continua, “Entendendo o desenvolvimento 
capitalista como desigual e contraditório, compreendemos que o capitalismo não é 
capaz de conter apenas um modelo de relação social, logo, o trabalho assalariado não 
é a única via” (FERNANDES, 1994, p. 146). 

Territorialização da luta pela terra e pela reforma agrária no RN 

De maneira geral, entendemos que as ocupações tem como principal objetivo a 
liberdade e o acesso à terra por parte das famílias camponesas. Essa estratégia de 
atuação tornou-se, sem dúvida, uma forma importante de obtenção à terra (ou talvez a 
única). Isso porque a ocupação de terra é a forma mais eficaz de pressionar o Estado 
para que coloque em prática ações no sentido de criar assentamentos rurais e assentar 
diversas famílias sem-terra. Sem ocupação, a reforma agrária torna-se cada vez mais 
distante, como afirma Fernandes (1999, p.169): “Pela não realização da reforma agrária, 

a ocupação de terra tem se tornado uma importante forma de acesso à terra”. 

Porém, mesmo com toda influência das ocupações na criação de assentamentos, a 
participação de todas as famílias camponesas não garante a posse da terra. 
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Resumidamente, lutar pela terra ou participar de uma ocupação ainda não é a 
segurança de que o sem-terra será assentado, como podemos observar no mapa 02. 

Ao mesmo tempo, é válido destacar que a forma como estão sendo criados os 
assentamentos no RN não resolve o problema da terra e das ocupações no estado. Tal 
hipótese é levantada aqui, uma vez que quando analisados as informações no mapa 
03, torna-se claro que a distribuição das famílias em assentamentos não se dá 
necessariamente onde houveram as ocupações de terra. 

É visivel um grande aglomerado de famílias em ocupações no RN nas cidades de Apodi, 
Areia Branca, Assú, Caicó, Governador Dix-Sept Rosado, São Paulo do Potengi e 
Touros. Nas cidades de Bento Fernandes, Poço Branco e São Gonçalo do Amarante 
esse aglomerado de ocupações é menor. Porém, o que chama a atenção são as 
dezenas de cidades que não tiveram ocupações registradas mas que receberam 
inúmeros assentamentos, entretanto cidades como Caicó, São Paulo do Potengi e São 
Gonçalo do Amarante, com números significativos de famílias em ocupações, que não 
receberam sequer um único assentamento. 

As informações contidas no Mapa 07 deixa claro a forma de como o Estado distribui os 
assentamentos rurais não atende de fato aos reais interesses da reforma agrária. Ao 
mesmo tempo, a forma como os diversos governos atuam mostra que não temos um 
projeto de Estado que tente resolver as questões ligadas a reforma agrária. Tal 
afirmação é levantada observando as diversas tabelas que apresentaremos logo em 

seguida, começando com a tabela 01. 

Conforme observamos na tabela acima, nos anos de 2003-2010 no RN, das 4.655 
famílias que participaram de ocupações, 4.086 foram assentadas, demonstrando que 
87% das famílias participantes de ocupações obtiveram êxito na luta e conquista do 
território, 13% não tiveram a mesma sorte de serem assentadas dando então 
continuidade as ocupações e a luta por terra. 

Porém, destacamos que este período marca exatamente a gestão do então presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, onde o diálogo entre os movimentos socioterritoriais e o 
governo federal foi facilitado, além da criação de políticas públicas voltadas para a 
questão agrária, como é o caso do II Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Criado 
no primeiro ano de mandato do Partido dos Trabalhadores (PT), em 2003, esse plano 
tinha como princípio a democratização do acesso à terra e o desenvolvimento da 
agricultura familiar e camponesa (SANTOS, 2011). A esperança foi devolvida ao 
trabalhador camponês sem-terra, pois possivelmente a realização da tão sonhada 
reforma agrária estaria perto. 

Nos primeiros anos do governo Lula, o número de famílias em ocupações e de famílias 
assentadas foram bem expressivos no RN, como pode ser observado ainda na Tabela 
01. Em 2003, houve a mobilização de 1.500 famílias, mas apenas 311 foram 
assentadas. Essa realidade muda em 2004, quando 1.160 famílias participaram de 
ocupações e 1.719 são contempladas com lotes de assentamentos. Em 2005, 400 foram 
as famílias participantes de ocupações e 848 são as famílias que foram assentadas, e 
em 2006 foram apenas 50 famílias em ocupações em contra partida foram assentadas 
nesse ano 302 famílias. 
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Partiremos então do pressuposto que parte das famílias participantes das ocupações 
que não conseguiram lotes de terra no ano de 2003 foram assentadas juntamente com 
parte das famílias ocupantes de 2004, e parte das famílias não assentadas em 2004 
foram contempladas em 2005 juntamente com as ocupantes desse mesmo ano e assim 
sucessivamente, o que justificaria o número maior de famílias beneficiadas por políticas 
de assentamentos, do que famílias na luta por terra no estado do RN entre 2003 e 2006. 

Ao mesmo tempo, no Gráfico 01, pode-se perceber a diferença entre o primeiro e o 
segundo mandato do presidente Lula (2003-2007/ 2008-2011, respectivamente) entre o 
número de famílias em ocupações e famílias assentadas no RN. No primeiro mandato, 
há uma queda no número de ocupações e um crescente número de assentamentos 
implantados no estado, chegando a atingir em 2004 pouco mais de 1.700. Considere 
que no início do mandato, o acesso ao crédito foi facilitado, programas sociais foram 
criados para que o agricultor familiar pudesse produzir, as políticas de assentamentos 
estavam a todo vapor, além da concessão de títulos de propriedades para os que já 
viviam na terra. 

É importante destacar que no primeiro mandato do ex-presidente Lula, criou-se toda 
uma expectativa e esperança ao camponês sem-terra (MORAIS, 2017), tal clima era 
crescente uma vez que grande era o número de assentamentos que estavam sendo 
implantados, principalmente, nos anos de 2004 a 2006. Porém, os dados mostram que 
a partir do último ano do primeiro mandato (2007) e durante todo o segundo mandato 
do governo Lula (2008-2011) a implantação de assentamentos sofre uma queda 
chegando a atingir os números mais baixos entre todo o governo petista. Tal situação 
possibilitou que a luta pela terra ganhasse força novamente no RN, estimulando um 
crescimento do número de ocupações (mesmo que ainda pequeno e em quantidade 

inferiores ao primeiro mandato do governo petista). 

Dessa forma, como afirmamos acima, não há no Brasil um projeto claro que vise a 
realização da reforma agrária. Tal afirmativa ainda pode ser justificada se continuarmos 
as análises dos dados da tabela 02. 

A tabela acima mostra que nos anos de 2011-2017 foram, sem dúvida alguma, o período 
com pouquíssimos assentamentos criados. Nesses 7 anos, 2.100 famílias participaram 
de ocupações, mas apenas 40 famílias foram assentadas. Esses dados mostram que 
nos períodos de gestão da ex-presidente Dilma Rousseff (2012-2016) e ex-presidente 
Michel Temer (2016-2018) foram marcados pela não realização da reforma agrária e a 
ausência de políticas de assentamentos. 

No governo Dilma Rousseff e Michel Temer, os números mostram um enfraquecimento 
das ações dos movimentos sociais, como demonstrado no Gráfico 02. Em 2013 um total 
de 1.800 famílias participaram de ocupações no RN, já em 2014, foram 150 famílias e 
em 2016, 150 famílias. A fragilidade da ex-presidente Dilma Rousseff (2012-2016) e do 
ex-presidente Michel Temer (2016-2018) na ausência de políticas públicas voltadas 
para o trabalhador rural sem-terra fica clara. 

Nenhuma ação foi desenvolvida pelo governo federal entre o período de 2011-2017, 
para assentar as 2.100 famílias que demandavam por terra no RN, dentro desse período 
o número de ocupações atinge seu pico no ao de 2013, como mostrado no gráfico 02. 
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Fica claro então que os governos dos ex-presidentes Dilma Roussef e Michel Temer, 
não tiveram preocupação com as demandas dos trabalhadores rurais pobres no campo 
potiguar, causando uma redução drástica no número de famílias assentadas no RN. 

Fazendo um comparativo entre os governos Lula, Dilma e Michel Temer, teremos uma 
dimensão da nítida diferença entre cada governo (Ver Gráfico 03). Entre 2003-2011, o 
ex-presidente Lula assentou 4.086 famílias, nesse governo 87% das famílias que 
participaram de ocupações foram assentadas, nos governos de Dilma Rousseff e Michel 
temer apenas 40 famílias foram assentadas, somente 0,01% das famílias que lutaram 

por terra no Estado do RN nessa gestão foram assentadas. 

No Governo Lula (2003-2011), o Gráfico 03 apresenta um maior dinamismo entre as 
famílias em ocupações e as famílias assentadas, no ano de 2006, o número de 
ocupações atingiu seu menor número, e em todos os anos de gestão de Luiz Inácio 
famílias foram assentadas. No governo Dilma/Temer (2011-2017), somente no ano de 
2012 houve assentamentos de famílias, no total de 40 e o número de famílias em 
ocupações em 2013 chegou a mobilizar 1.800 famílias no RN, lembrando que, durante 
o governo Lula, o número máximo de famílias em ocupações foi no ano de 2003, com 

1500 famílias. 

Os números de famílias assentadas minguou ano após ano, no próprio governo Lula, 
esse número já vinha sofrendo uma queda discreta, até que, a partir do ano de 2013 até 
2017, nenhuma família foi assentada no estado, deixando o caminho livre para 
ampliação da instalaçao do capital no campo, acentuando a concentração de terras no 
estado do RN. 

 
Conclusão 

 

A ocupação de terra é importante estratégia utilizada pelos movimentos socioterritoriais, 
que reúne em torno de si famílias vítimas das injustiças do campo, que sofrem exclusão, 
expropriação, exploração e repressão por parte dos latifundiários. É através da 
ocupação que essas famílias têm um perspectiva de mudança da realidade, da 
conquista do território e da inclusão no sistema de produção. 

Apesar de toda discrepância em torno da criação de assentamentos rurais no Brasil, 
essa pesquisa deixa claro que as ocupações sem dúvida alguma é uma forma 
indispensável de acesso a terra, e que, grande parte das famílias participantes de 
ocupação, foram assentadas. Ficou claro também que as organizações sociais do 
campo, principalmente o MST, são de grande incentivo para que as famílias 
camponesas sem-terra encontrem uma maneira de pressionar o Estado para a 
realização da reforma agrária. 

Outra informação importante, resultado dessa pesquisa, mostra que o MST é o 
movimento mais atuante na luta pela terra no RN entre os anos de 2003-2017, tendo 
esse liderado sozinho todas as ocupações realizadas nas Mesorregiões Leste, Agreste 
e Central Potiguar, e participando ativamente nas ocupações ocorridas na Mesorregião 
Oeste. As demais ocupações foram promovidas por sindicatos rurais, CPT e a FETARN, 

tendo esses movimentos atuados somente na Mesorregião Oeste entre 2003/2017. 
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Embora todas as dificuldades e a luta por terra no RN não ser tão corpulenta como em 
outros estados, esse estudo demonstrou que o RN foi um dos estados que obteve 
números elevados de famílias assentadas no período analisado em relação a famílias 
que lutaram por terra, em destaque os anos de 2003 a 2010, onde, 4.655 famílias 
participaram de ocupações, dessas, 4.086 foram assentadas. Totalizando, entre 
2003/2017, 6.693 famílias ocuparam terras e 4.126 foram assentadas, um percentual 
de 61% de famílias beneficiadas. Mas apesar da ação do MST e demais movimentos 
sociais no RN na luta por terra, e números um tanto quanto otimistas, os dados mostram 
um enfraquecimento gradativo das ações em prol da reforma agrária no campo potiguar, 
o que teria por consequência uma concentração ainda maior de terras, gerando assim 
mais desigualdades e miséria no campo. 

No RN a RA caminha a passos lentos, a luta pela terra não tem tanto fôlego como em 
outros estados do Nordeste e demais regiões. A realidade rural no estado é dura, o 
campo potiguar encontra-se na porção do semi-árido do NE, o déficit hídrico 
característica marcante dessa região resulta da escassez pluviométrica, além de grande 
porção do estado possuir condições de solo pouco favoráveis para o plantio, a 
exploração da mão de obra rural, e o domínio do agronegócio detentores de avançadas 
técnicas agrícolas, concentram latifúndios cada vez maiores, principalmente, nas áreas 
mais produtivas do estado do RN (a exemplo a região do Vale do Assú), acentuando as 
desigualdades e expropriando o camponês. 
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Anexos 

 

 

Mapa 01 - Rio Grande do Norte - Distribuição espacial dos Movimentos Socioterritoriais 
no RN – 2003-2017 
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Mapa 02 - Rio Grande do Norte – Famílias em ocupações X Famílias assentadas no Rio 
Grande do Norte. 2003- 2017 
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Mapa 03 - Rio Grande do Norte – Distribuição das famílias em ocupações e famílias 
assentadas – 2003 a 2017 
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Tabela 01 - Rio Grande do Norte – Número de famílias em ocupações e famílias 
assentadas – 2003/2010/ Tabela 02 - Rio Grande do Norte – Número de famílias em 
ocupações e famílias assentadas – 2003/2010 
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Gráficos 01 e 02 
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Griafico 03 
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TÍTULO: A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA 

ESCOLA(PDE) NA CIDADE DE NATAL E AS IMPLICAÇÕES DA AUTONOMIA NA 

GESTÃOESCOLAR 

Resumo 

Este Trabalho faz uma análise acerca dos efeitos da implementação do 
Plano de desenvolvimento da escola (PDE–Escola), bem como de suas implicações 
para a autonomia da gestão escolar, tomando como estudo de caso uma seleção de 
escolas do município de Natal/RN. Este plano é uma ferramenta de planejamento 
estratégico para a melhoria da gestão escolar. Foi levantado o desenho do 
PDE–Escola, como as suas etapas, critérios de participação, objetivos e metas 
traçados pelas escolas, bem como uma revisão do quantitativo de unidades 
escolares participantes, região administrativa onde estão inseridas, se conseguiram 
elevar o IDEB ou não. Foi disponibilizado pelo MEC/FNDE, através da LAI (Lei de 
Acesso à Informação), um banco de dados das escolas do Estado em que 
receberam os investimentos. Com isso, houve um recorte territorial contemplando o 
município de Natal para que fossem desenvolvidas as análises in loco. Desse modo, 
foram realizadas entrevistas semiestruturadas com profissionais inseridos na gestão 
escolar para compreender o processo de implementação do PDE – Escola. A 
pesquisa verificou a importância da autonomia, da capacitação de gestão escolar e 
do apoio técnico no processo de implementação de políticas públicas educacionais, 
bem como identificou obstáculos durante a etapa de implementação do PDE – 
Escola nas unidades escolares selecionadas 
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TITLE: IMPLEMENTATION OF THE PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA 

(PDE) IN NATAL CITY AND THE IMPLICATIONS OF AUTONOMY IN 

MANAGEMENTSCHOOL 

Abstract 

This paper analyzes the effects of the implementation of the 
Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE – Escola) as well as its implications 
autonomy of school management, taking as a case study a selection of 
schools of the city of Natal / RN. This plan is a planning tool to improve school 
management. The drawing of the 
PDE – Escola, such as its stages, participation criteria, objectives and goals schools, as 
well as a review of the number of units participating school children, the administrative 
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region where they are located, if raise the IDEB or not. It was made available by 
MEC/FNDE, through LAI (Lei de Acesso à Informação), a database of the schools of the 
state wherereceived the investments. With this, there was a territorial cut contemplating 
the 
municipality of Natal so that on-site analyzes could be developed. Thus, 
semi-structured interviews were conducted with professionals inserted in the 
management 
to understand the process of implementation of the PDE - Escola. The research verified 
the importance of autonomy, technical support in the process of implementation of 
educational public policies, as well as identified obstacles during the implementation 
phase of the PDE Escola in the selected school units. 

  

 
 
Keywords: Public Policy Implementation, Educational Policy 

Introdução 

No Brasil, a década de 1990 ficou conhecida por desencadear diversas reformas na 
estrutura e na organização do ensino escolar, através da implementação de novas 
políticas públicas educacionais. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, 
surgiu uma nova forma de governança e de organização político-jurídica, o Estado 
Democrático de direito, o qual garante como fundamento maior, a dignidade da pessoa 
humana. Não são as escolas brasileiras em sua totalidade, nem tampouco os alunos, 
que conseguem atingir os resultados estabelecidos pelo governo. Devido a isso, foram 
criados programas direcionados à garantia da igualdade de oportunidades no sistema, 
ou seja, alguns recursos específicos são oferecidos através do FNDE/MEC (Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação/ Ministério da Educação), para escolas que 
apontam baixos resultados dos índices no IDEB (Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica), por exemplo o PDE–Escola. De acordo com o Portal do MEC, o 
PDE–Escola foi idealizado no âmbito do FUNDESCOLA, objeto de acordo de 
empréstimo firmado em 1998 entre o Banco Mundial e o Governo Brasileiro, com 
objetivo de aprimorar a gestão escolar, a qualidade do ensino e a permanência das 
crianças na escola. Nesse momento, o Plano de Desenvolvimento da Escola constituía 
a ação principal do programa, pois previa que as unidades escolares realizassem um 
planejamento estratégico que subsidiaria outras ações. Até 2005, o programa era 
destinado exclusivamente às escolas do ensino fundamental, localizadas nas “Zonas de 
Atendimento Prioritário” (ZAP’s) das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O critério 
para escolha dessas zonas prioritárias era aquele com baixos Índices de 
Desenvolvimento Humano (IDH) e que abrangiam número restrito de escolas e 
municípios (em média, 3.800 escolas e 450 municípios, entre 2000 e 2007). O PDE–
Escola foi instituído pela Portaria Normativa Ministerial nº 27, de 21 de junho de 2007. 
Foi No Governo Luiz Inácio Lula da Silva, que esse plano foi incorporado ao Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE/2007). Houve ajustes conceituais e técnicos na 
metodologia do PDE–Escola, tendo como a principal alteração a mudança no critério de 
definição do público-alvo, adotando o IDEB como parâmetro, o que significou incluir 
todas as escolas públicas que se enquadrassem nos critérios definidos. Esta decisão 
teve como principal consequência um aumento substancial do público elegível nos anos 
seguintes. Assim, a finalidade do PDE–Escola é melhorar a qualidade do ensino das 
escolas prioritárias do Brasil, ou seja, escolas públicas com IDEB/2005 de até 2.7 (nas 
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séries iniciais) e 2.8 (nos anos finais) ou com IDEB/2007 de até 3.0 (nas séries iniciais) 
e 2.8 (nos anos finais) do ensino fundamental. Foi ainda considerado público-alvo do 
PDE–Escola, as escolas públicas não prioritárias, mas que apresentaram IDEB/2007 
abaixo da média nacional de até 4.2 (nas séries iniciais) e 3.8 (nos anos finais). As 
escolas cujo IDEB/2009 foi igual ou inferior a 4.4 (nos anos iniciais) e 3.7 (nos anos 
finais) também foram contempladas com o PDE–Escola. “O PDE–Escola é uma ação 
de melhoria da gestão escolar fundamentada centralmente na participação da 
comunidade. No PDE–Escola, a comunidade escolar é diretamente envolvida em um 
plano de autoavaliação, que diagnostica os pontos frágeis da escola e, com base neste 
diagnóstico traça um plano estratégico [...]”. (BRASIL, 2007, p. 25). Ou seja, a 
participação da comunidade se dá em oficinas organizadas pelo grupo de 
sistematização, onde irão identificar quais as dificuldades a escola possuem e o que 
podem propor para a melhoria da unidade escolar. “No PDE-escola, a escola analisa o 
seu desempenho, seus processos, suas relações internas e externas, seus valores, sua 
missão, suas condições de funcionamento e seus resultados. A partir dessa análise, 
projeta o seu futuro, define aonde quer chegar, que estratégias adotará para alcançar 

seus objetivos”. (BRASIL, 2006, p. 21). 

 
Metodologia 

 
Como forma de verificar como se deu o processo de implementação do PDE–Escola 
nas escolas do Município de Natal/RN, optou-se por realizar uma análise preliminar do 
panorama geral do programa. Com isso, tendo a Lei 12.527, de 18 de novembro de 
2011, Lei de acesso à informação – LAI como Garantidora de acesso às informações 
acerca de atividades e transações governamentais, foi realizado um pedido de acesso 
através do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão – e-SIC.O pedido 
foi realizado no dia 19 de outubro de 2018, com o objetivo de obter acesso às 
informações acerca da relação de Escolas do Rio Grande do Norte que receberam 
recursos do Programa PDE–Escola, bem como valores repassados por cada escola, 
desde a primeira edição, até o último ano de funcionamento. Com isto, foram 
disponibilizadas no dia 30 de outubro de 2018, oito planilhas com as escolas da rede 
estadual e municipal do Rio Grande do Norte/RN que foram contempladas com os 
recursos do PDE–Escola referente ao período de 2007 a 2012 e nos exercícios de 2014 
e 2015. Em conformidade com o CODDE – Coordenação de Execução do Dinheiro 
Direto na Escola, em 2013 não houve repasse de recursos a nenhuma entidade da 
federação. Inicialmente foi feito uma análise geral e ampla de quantas escolas do Rio 
Grande do Norte foram contempladas, bem como onde estão inseridas. Posteriormente 
foi realizado um recorte das unidades escolares que estavam localizadas no município 
de Natal e foi feito uma análise mais aprofundada, como quais regiões administrativas 
estão inseridas, qual valor de repasse, ano de implementação do 
PDE–Escola e quantitativo de alunos. Desse modo, foram selecionadas quatro escolas 
de cada região (norte, sul, leste e oeste) que receberam os recursos do PDE–Escola 
durante o seu período de vigência, observando as questões sociais distintas para a 
realização das atividades in loco . Um ponto relevante para a escolha das unidades 
escolares foi a disponibilidade e concordância das próprias escolas e seus gestores em 
colaborar com o estudo. Foram seguidos os seguintes critérios: 01 unidade escolar 
situada na zona administrativa oeste da rede estadual; 01 unidade escolar situada na 
zona administrativa leste da rede municipal; 01 unidade escolar situada na zona 
administrativa norte da rede estadual e 01 unidade escolar situada na zona 
administrativa sul da rede municipal. Após a seleção das escolas, foi feito trabalho de 
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campo, o qual seguiu as seguintes ordens de atividades: 
1. Realização de entrevista com a gestão escolar, com o intuito de identificar 
como se deu a elaboração das etapas para a implementação do PDE: 
Nesta etapa, a gestão escolar expôs como se estruturou ao receber 
informações de que iria ser disponibilizado recursos do Governo Federal. 
Entenderemos como se deu a mobilização de toda a equipe escolar; 
2. Aplicação de questionário semiestruturado com a gestão escolar e coleta 
de informações: Análise de informações coletadas. 
O procedimento para coleta de dados da pesquisa, foi a entrevista semiestruturada. 
O intuito foi de permanecer um diálogo com o entrevistado sem a interferência do 
entrevistador, permitindo uma flexibilidade para novos questionamentos no decorrer 
do momento da entrevista. Portanto, foi seguido a estrutura de perguntas: 
1 – O(a) senhor(a) participou na elaboração do PDE–Escola, ou conhece 
alguém que participou? 
2 - Como o senhor (a) ficou sabendo que existia o PDE–ESCOLA; foi uma 
exigência da secretaria de educação ou foi uma iniciativa da própria escola? 
3 – Porque a escola se interessou pelo PDE? 
4 – Vocês conhecem o manual e seguiram o manual? 
5 – Após o PDE, houve uma melhora no plano pedagógico da escola? 
6 – Foi realizado alguma autoavaliação após o PDE? 
7 – Existe alguma outra pessoa que participou do PDE–Escola que ainda 
permanece/atua aqui? 
8 – O(a) senhor(a) tem algum registro da elaboração do plano pedagógico 
realizado, contendo os objetivos, metas, ações, entre outros? 

  

 
Resultados e Discussões 

 
A ESCOLA A A Escola é da rede estadual, está localizada em Natal, no Bairro Cidade 
da Esperança, Zona Oeste . A unidade escolar recebeu recursos do PDE–Escola no 
ano 2008 e 2009. De acordo com o INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira, não existem resultados para o ensino fundamental I em 
relação ao IDEB, pois o número de participantes no SAEB – Sistema de Avaliação da 
Educação Básica foram insuficientes para que os dados fossem divulgados , sendo 
assim, não atendeu os requisitos necessários para atender o desempenho calculado. A 
tabela 02 apresenta como foi dividido os recursos, em capital e custeio, bem como o 
ano de investimento do PDE–Escola. A unidade escolar recebeu os recursos do PDE–
Escola no ano 2008 e 2009. Em 2008, a escola possuía 697 alunos matriculados, 
recebendo um investimento no valor de R$ 31.000,00 reais, sendo R$ 18.600,00 reais 
para Custeio e R$ 12.400,00 para Capital. Em 2009, a escola possuía 1.149 alunos 
matriculados, recebendo um investimento no segundo ano no valor de R$ 21.500,00 
reais, sendo R$ 15.050,00 para Custeio e R$ 6.450,00 para Capital. O que chama 
atenção no caso dessa escola, é que ela recebeu os valores corretos de acordo com a 
quantidade de alunos matriculados. Como forma de coletar informações preliminares, 
buscou-se no Censo escolar dados gerais da escola nos anos de implementação e 
execução do PDE–Escola. Todas as taxas indicadas, estavam contidas no 
planejamento pedagógico do PDE–Escola, sempre com uma forma de reduzir ou elevar 
algum índice. Desse modo, o quadro 04, retrata informações acerca da distorção idade-
série da escola. De acordo com o INEP, essa taxa é calculada de acordo com a 
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proporção de alunos com mais de 2 anos de atraso escolar. No Brasil, a criança deve 
ingressar no 1º ano do ensino fundamental aos 6 anos de idade, permanecendo no 
Ensino Fundamental até o 9º ano, com a expectativa de que conclua os estudos nesta 
modalidade até os 14 anos de idade. Observa-se que no quadro acima, não há dados 
no Censo escolar acerca da taxa de distorção idade – série no ano de 2008 para que 
haja a mensuração e análise dos dados no período do PDE–Escola, no entanto, em 
2009 há esse indicador e foi incluído 2010 para a verificação se houve uma melhora 
após o PDE–Escola. O esperado é que essa distorção fosse reduzida, porém o 
resultado observado foi o inverso. O Quadro 05, explana acerca da taxa de rendimento 
escolar. As taxas de rendimento escolar de cada instituição são geradas a partir da 
soma da quantidade de alunos aprovados, reprovados e que abandonaram a escola ao 
final de um ano letivo. As taxas de rendimento escolar são calculadas com base nas 
informações de rendimento e movimento dos alunos, coletadas na 2ª etapa do Censo 
Escolar. Há um aumento gradual da taxa de rendimento escolar durante os três anos 
indicados, sendo esse maior aumento entre 2008 e 2009. Essa ascensão também foi 
observada entre os anos 2009 e 2010, já que não teve das taxas nesse período. Houve 
um crescimento de 19,4 pontos percentuais, nesta taxa. A entrevista foi realizada no dia 
16 de abril de 2019, às 14:00 horas. A entrevistada foi a Coordenadora financeira da 
atual gestão escolar. A coordenadora participou do processo de elaboração do PDE–
Escola. Não conseguiu responder em profundidade na entrevista, as ações, objetivos e 
metas planejadas, no entanto relatou os problemas e dificuldades encontradas na 
implementação do PDE–Escola na unidade escolar, bem como conseguiu localizar 
alguns documentos utilizados na elaboração do plano pedagógico, do diagnóstico, entre 
outras informações que estavam contidas nas oficinas desenvolvidas. Após a unidade 
escolar tomar conhecimento através da Secretaria Estadual de Educação de que estaria 
elegível para a participação no PDE–Escola, foram realizadas reuniões com o comitê 
estratégico para orientação acerca dos passos a serem seguidos. Já que os recursos 
eram disponibilizados de “acordo com a necessidade da unidade escolar e a quantidade 
de alunos matriculados”, foi aplicado um questionário preliminar afim de identificar essas 
necessidades da escola (estruturais e humanas). Em relação a implementação do PDE–
Escola, algumas observações e reflexões podem ser feitas. A gestora da unidade 
escolar A, fala que o que faltou para o PDE–Escola ter tido sucesso, foi um 
acompanhamento eficaz da Secretaria Estadual de Educação, de irem na escola e 
ajudarem tanto na implementação do plano pedagógico, como na elaboração dele. 
Ficou na mesmice e não teve um resultado de crescimento em relação a aprendizagem 
do aluno. A mesmice em que é relatado, é que a unidade escolar não teve uma melhora 
substancial relacionado ao IDEB. Foi evidenciado na entrevista que não houve 
participação eficaz do Comitê Estratégico, como ocorreu no início do programa, e que 
essa foi uma das falhas maiores, pois a escola não foi assistida de forma contínua, 
desencadeando uma má gestão no PDE–Escola nessa unidade escolar. Destacou 
também que não foi realizado o monitoramento e autoavaliação após o período de 
implementação do plano pedagógico na escola. Quanto a reprovação e o abandono, a 
escola informou que as causas prováveis desse indicador seriam o desinteresse por 
parte dos alunos, de alguns professores, bem como o currículo inadequado. Não foi 
colocado como uma causa provável deste problema a dificuldade de aprendizagem. 
Este fato se torna interessante considerando que estão intimamente ligados. Uma das 
propostas de ação para a redução da reprovação e do abandono é criar uma política de 
incentivo aos alunos e professores. Essa ação não indicou como ou qual estratégia seria 
utilizada, tornando-a bastante genérica, sendo uma ação ineficaz. Outro problema que 
deve ser evidenciado é a distorção de idade. A escola indica como possíveis causas o 
quantitativo de alunos repetentes e alunos novatos fora de faixa. Como solução, foi 
proposto zerar o índice de reprovação e não abrir turmas com alunos fora de faixa. É 
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sabido que, zerar o índice de reprovação impacta diretamente no IDEB, no entanto não 
foi indicado como essa ação seria desenvolvida. No tocante a não abrir turmas com 
alunos fora de faixa, pode-se então concluir que a escola recusaria novas matrículas 
com alunos com essa distorção de idade e série, sendo essa prática ilegal. Portanto, o 
ato de r ecusar a matrícula de um estudante independente de suas condições, infringe 
a Constituição Federal, bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), onde preveem a igualdade de 
condições para o acesso e a permanência na escola. Quanto ao baixo padrão de ensino 
e aprendizagem, a escola indicou que as possíveis causas seriam que os alunos 
chegam na escola sem o conhecimento das séries anteriores, como também a falta de 
consciência da importância de estudar. Como proposta de ação, a escola propôs 
desenvolver uma ação de conscientização de que um país só se desenvolve através de 
educação. Na primeira possível causa, a escola remeteu a responsabilidade em 
influências externas. Ou seja, a escola remete que uma das causas do problema do 
baixo padrão de ensino é decorrente 
dos novos alunos que se matriculam na unidade escolar e que não possuem 
conhecimentos suficientes para estarem na série matriculada, portanto, excluindo a sua 
responsabilidade pelo baixo padrão de ensino. A proposta de ação para acabar com o 
problema indicado, é muito vago e ineficaz. Essa ação vai muito além de uma 
conscientização. Em conformidade com entrevista realizada, a gestora da unidade 
escolar relatou que a escola não conseguiu atingir algumas metas, com por exemplo 
reduzir de 25,5% para 0% o índice de reprovações dos alunos do 6º ano em português 
e matemática, realizar 02 atividades bimestrais por turno com a comunidade escolar 
com vista à manutenção e conservação do ambiente escolar envolvendo a parte 
artística, esportiva, e religiosa, como também executar seis eventos socioculturais que 
envolvam a comunidade escolar visando o fortalecimento das ações 
pedagógicas e humanas. Como não ocorreu de forma eficaz o acompanhamento e 
monitoramento das ações, a escola não tomou conhecimento que era necessário 
desenvolver uma autoavaliação dos objetivos, estratégias e metas alcançadas. Como 
dito anteriormente na descrição do PDDE–Interativo, algumas escolas e secretarias 
enxergavam o PDE–Escola como mero instrumento de captação de recursos do 
governo federal. ESCOLA B A Escola é da rede municipal, está localizada em Natal, no 
Bairro Alecrim, Zona Leste. A unidade escolar recebeu recursos do PDE–Escola no ano 
2009 e 2011. De acordo com o INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira, não existem resultados para o ensino fundamental I em 
relação ao IDEB, pois o número de participantes no SAEB – Sistema de Avaliação da 
Educação Básica foram insuficientes para que os dados fossem divulgados, sendo 
assim, não atendeu os requisitos necessários para atender o desempenho calculado. A 
tabela 03 apresenta como foi dividido os recursos, em capital e custeio, bem como o 
ano de investimento do PDE–Escola. Em 2009, a escola possuía 538 alunos 
matriculados, recebendo um investimento no 
valor de R$ 34.000,00 reais, sendo R$ 23.800,00 reais para Custeio e R$ 10.200,00 
para Capital. Em 2011, a escola possuía 577 alunos matriculados, recebendo um 
investimento no segundo ano no valor de R$ 18.000,00 reais, sendo R$ 12.600,00 para 
Custeio e R$ 5.400,00 para Capital. O que chama atenção no caso dessa escola, é que 
ela possuiu menos alunos, mas recebeu praticamente a mesma quantidade de recursos 
do que a escola A. Seguindo a mesma linha de raciocínio, serão apresentados dados 
gerais da escola nos anos de implementação e execução do PDE–Escola. O quadro 06, 
discorrerá 
sobre a taxa de distorção idade – série. Observa-se que no quadro acima, houve um 
aumento na taxa de distorção de idade – série de 4,8 pontos percentuais entre 2009 e 
2011. Ou seja, em 2011 mais alunos estavam foram da faixa de conclusão. Como forma 
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de verificação se houve uma 
redução da taxa após o PDE–Escola na unidade escolar, foi incluído o ano de 2012. Lê-
se, portanto, que houve uma redução de 3,1 pontos percentuais entre 2011 e 2012. O 
quadro a seguir, irá tratar acerca da taxa de rendimento escolar. Nota-se que houve um 
aumento da taxa de rendimento escolar entre os 2009 e 2011, de 5,4 pontos 
percentuais. Houve também um aumento de alunos fora da faixa em 2009 e 2011, no 
entanto, em 2012 consegui reduzir a taxa de distorção e elevar a taxa de rendimento. O 
bairro está localizado em um bairro de classe média, onde conseguiu elevar algumas 
taxas. 
A entrevista foi realizada no dia 11 de abril de 2019, às 14:00 horas. O entrevistado foi 
o Diretor da atual gestão escolar. A gestão não participou do processo de elaboração 
do PDE–Escola. Não soube responder em profundidade as ações, objetivos e metas 
planejados e implementados. Segundo ele, a escola teve uma melhoria estrutural, 
porém sem conseguir elevar significativamente os índices. Como não se obteve acesso 
a elaboração do PP, fica inviável identificar se os objetivos traçados, bem como as 
metas foram alcançadas ou não, acarretando o sucesso ou insucesso do PDE–Escola, 
nessa unidade escolar. Não há como localizar e mensurar as falhas ocorridas na 
implementação do PDE–Escola. ESCOLA C A Escola é da rede estadual, está 
localizada em Natal, no Bairro Lagoa Azul, Zona Norte. A unidade escolar recebeu 
recursos do PDE–Escola no ano 2008 e 2009. De acordo com o INEP – Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a escola possuiu IDEB 
em 2007 de 2,4 e em 2009 de 2,7. A tabela 04 apresenta como foi dividido os recursos, 
em capital e custeio, bem como o ano de investimento do PDE–Escola. Em 2008, a 
escola possuía 449 alunos matriculados, recebendo um investimento no valor de R$ 
16.000,00 reais, sendo R$ 9.600,00 reais para Custeio e R$ 6.400,00 para Capital. Em 
2009, a escola possuía 1.371 alunos matriculados, recebendo um investimento no 
segundo ano no valor de R$ 21.500,00 reais, sendo R$ 15.050,00 para Custeio e R$ 
6.450,00 para Capital. Nota-se que no quadro acima, houve uma redução na taxa de 
distorção de idade – série de 9,5 pontos percentuais em 2009. No entanto, um ano após 
o término do PDE–Escola na unidade escolar, essa taxa elevou mais do que o ano de 
2008, que foi quando a escola implementou o Programa, sendo 9,9 entre o primeiro ano 
e um ano após o PDE–Escola. Desse modo, a escola conseguiu reduzir o índice apenas 
no período do programa. Nota-se que houve um aumento da taxa de rendimento escolar 
entre os dois anos, de 10,1 em 2008 e 2010. Ou seja, houve uma redução de reprovação 
e abandono escolar e uma maior aprovação de alunos na série/ano indicado. Em 2010, 
notamos que a escola seguiu a tendência de elevar a aprovação escolar, sendo esse 
3,3 pontos percentuais. Com isso, verifica-se que a escola está localizada num bairro 
pobre, no entanto, conseguiu apenas reduzir a distorção idade – série no período do 
PDE– Escola e elevou a taxa de rendimento e consequentemente seu IDEB. A visita na 
escola foi realizada no dia 04 de junho de 2019, às 14:00 horas. Os entrevistados foram 
o Diretor, bem como a vice-diretora e a coordenadora pedagógica da atual gestão 
escolar. A gestão não possuía conhecimento acerca do que é o PDE–Escola, bem como 
ele se estruturava. Nota-se que não houve repasse de informações de uma gestão para 
a outra, relacionado ao planejamento do PP, para que fosse dado uma continuidade de 
ações, mesmo que sem investimentos do Governo Federal para o PDE–Escola. Como 
não se obteve acesso a elaboração do PP, fica inviável identificar se os objetivos 
traçados, bem como as metas foram 
alcançadas, acarretando o sucesso ou insucesso do PDE–Escola, nessa unidade 
escolar. Em suma, pode-se notar que, no caso desta escola, o maior gargalo de 
implementação está associado à continuidade das ações de planejamento e ações 
desenvolvidas pelas equipes anteriores da escola. Em termos de gestão, observa-se 
uma fragilidade do histórico ou memória das ações pensadas e implementadas. Se as 
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ações do PDE–Escola, como as oficinas, o diagnóstico da realidade da escola tivesse 
sido continuado nos anos seguintes, por exemplo, a taxa de distorção idade-série teria 
sido reduzida, como vimos em 2008 e 2009. ESCOLA D A Escola é da rede municipal, 
está localizada em Natal, no Bairro Nova Descoberta, Zona Sul. A unidade escolar 
recebeu recursos do PDE–Escola no ano 2007 e 2009. De acordo com o INEP – Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a escola possuiu IDEB 
em 2007 de 3,5 e em 2009 de 3,1. A tabela 04 apresenta como foi dividido os recursos, 
em capital e custeio, bem como o ano de investimento do PDE–Escola. Em 2007, a 
escola possuía 324 alunos matriculados, recebendo um investimento no valor de R$ 
16.000,00 reais, sendo R$ 9.600,00 reais para Custeio e R$ 6.400,00 para Capital. Em 
2009, a escola possuía 830 alunos matriculados, recebendo um investimento no 
segundo ano no valor de R$ 34.000,00 reais, sendo R$ 23.800,00 para Custeio e R$ 
16.600,00 para Capital. O que chama atenção no caso dessa escola, é que ela possuiu 
menos alunos do que a escola C e recebeu mais investimentos sendo uma das escolas 
que recebeu mais recursos do PDE–Escola. Algumas perguntas não foram sanadas, 
tanto pela gestão escolar, como pelo MEC/FNDE, pois de acordo com o Plano de Ações 
Financiáveis e o PDDE – Interativo, os valores de repasses estavam de acordo com o 
quantitativo de alunos matriculados na unidade escolar. Seguindo a mesma linha de 
raciocínio, serão apresentados dados gerais da escola nos anos de implementação e 
execução do PDE–Escola. O quadro 10, discorrerá sobre a taxa de distorção idade-
série. Diferente da escola A, B e C a escola D possui turmas no 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano 
do ensino fundamental. Em 2007, nota-se que a distorção idade – série no 4º ano e 5º 
ano foram maiores, quando se compara a 2009, e em 2010 essa taxa continuou 
crescendo. Nota-se que na 2º série, essa taxa aumentou mais que 600%, dando um 
pulo de 2,1 em 2007 e 14,0 em 2010, um ano após a implementação do PDE – Escola. 
Também podemos visualizar que no 3º ano, essa taxa aumentou mais que 600% 
novamente entre 2007 e 2010. O que se constata, é que houve o planejamento do PP 
para o PDE–Escola em 2007, no entanto, está visível que a unidade escolar não 
conseguiu manter e/ou reduzir essa taxa de distorção. O quadro a seguir, irá tratar 
acerca da taxa de rendimento escolar. Não há dados da escola disponíveis na Taxa de 
rendimento escolar de 2007 para que haja a mensuração deste item no período do 
Programa. No entanto, ao compararmos o último ano do PDE–Escola com o ano 
seguinte, nota-se que a taxa de aprovação do 3º ano reduziu 3,8 pontos percentuais. 
No 4º e 6º ano, também houve uma redução da taxa de rendimento quanto a aprovação, 
sendo um número expressivo de 15,1 pontos percentuais no 4º ano e 16,2 pontos 
percentuais no 6º ano. O único ano que vemos que essa taxa elevou foi o 5º ano, sendo 
4,5 pontos percentuais. Com isso, verifica-se que a escola está localizada num bairro 
de classe média, conseguiu reduzir a distorção idade-série em alguns anos, porém não 
em todos. Conseguiu elevar a taxa de rendimento apenas no 5º ano, sendo esse índice 
não suficiente para elevar o IDEB, fazendo com que houvesse uma redução, ao invés 
de uma melhora no índice. Neste caso, se faz necessário investigar cada item que 
compõe o IDEB separadamente, para definir se a taxa de distorção idade – série e taxa 
de rendimento teve impacto diretamente no índice. A entrevista foi realizada no dia 22 
de maio de 2019, às 14:00 horas. A entrevistada foi a Vice-Diretora da atual gestão 
escolar. A gestão participou do grupo de sistematização, possuía conhecimento acerca 
do que é o PDE–Escola, bem como ele se estruturava. No entanto, não soube responder 
em profundidade as ações, objetivos e metas planejados e implementados em 
decorrência do tempo desde o momento em que a escola implementou o PDE–Escola, 
até período em que foi realizada a entrevista. Informou também, que não obtiveram 
apoio/capacitação para a elaboração do PDE–Escola por parte do Comitê estratégico 
como previsto no manual do PDE–Escola, tornando-se apenas uma ferramenta para 
cadastrar o plano de trabalho e receber recursos. Nota-se que a escola não utilizou para 
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os demais anos o Planejamento Pedagógico, bem como atividades desenvolvidas no 
período de vigência do PDE–Escola. Mesmo sabendo do desenho do programa e os 
seus benefícios, ficou evidenciado na entrevista que as ações previstas não obtiveram 
êxito, e que não foram replicadas durante os anos subsequentes. 
Como não se obteve acesso a elaboração do PP, fica inviável identificar se os objetivos 
traçados, bem como as metas foram alcançadas ou não, carretando o sucesso ou 
insucesso do PDE–Escola, nessa unidade escolar. Não há como apontar e mensurar 
as falhas ocorridas na implementação do PDE–Escola, pois o documento original que 
continha informações pertinentes ao Programa não foi localizado 
 
Conclusão 

 
Este estudo se propôs a investigar a implementação do PDE – Escola na cidade de 
Natal/RN e as Implicações da Autonomia na Gestão escolar, desenvolvendo um 
estudo de caso em quatro escolas do município. A partir de um Banco de dados 
disponibilizados pelo FNDE/MEC, foi observado características das unidades 
escolares a fim de entender melhor a realidade onde estão inseridas, bem como 
suas dificuldades de enfrentamento para elevar o IDEB. Com isso, foi feito uma 
análise das escolas que receberam o Programa, para então desenvolver o estudo 
de caso no município de Natal. 
As quatro escolas analisadas apresentaram dificuldades quanto a implementação 
do plano de ação, bem como outras características específicas do Programa. Todas 
foram unânimes ao relatarem que esses obstáculos foram desencadeados por falta 
de orientação e acompanhamento das Secretarias de Educação, tanto na questão 
da preparação, análise situacional, definição da visão estratégica, execução e 
autoavaliação. 
Um reflexo importante desta falta de acompanhamento, pôde ser constatado pela 
ausência de participação da equipe de sistematização composta pela gestão escolar 
e representantes do colegiado escolar juntamente com o comitê de análise, para 
que se desenvolvessem a autoavaliação do plano de ação implementado. 
O comitê de análise e aprovação não cumpriu com as suas atribuições e 
responsabilidades, considerando que o manual do PDDE – Interativo atribui tarefas 
de prestar assistência técnica, tanto na elaboração como na execução do 
PDE – Escola, sendo parte fundamental para o sucesso do Programa. A assistência 
do comitê poderia evitar que as escolas agissem equivocadamente por falta de 
informação e apoio. 
A escola A não soube desenvolver um bom planejamento das ações a serem 
cumpridas no PDE – Escola, fato este que foi demonstrado nas considerações feitas 
durante a discussão. Um exemplo que foi citado, foi a reprovação e abandono e 
distorção idade-série, onde a escola não identificou alguns possíveis problemas 
relevantes para o tema e propôs algumas ações que não estão de acordo com a 
CF/88, LDB e ECA. Diante do exposto, a escola não alcançou algumas metas 
previstas no plano de ação, o que prejudicou o desempenho da escola e inviabilizou 
a realização da autoavaliação. 
Em relação às escolas B, C e D não foi possível identificar se os objetivos, metas e 
estratégias traçadas foram alcançadas ou não, devido não possuírem nenhum 
registro que possibilitasse desenvolver um estudo mais aprofundado como ocorreu 
na escola A. Foi observado que alguns gestores não possuem conhecimento do que 
foi o PDE – Escola, sendo interpretado muitas vezes , de forma errônea. 
Conclui-se, portanto, que as quatro escolas estudadas possuíram dificuldades na 
implementação do Programa, ainda que tenham sido as mesmas, as autoras dos 
respectivos planos de ação. Durante a ação da implementação ocorreram alguns 
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entraves, os quais implicaram diretamente no sucesso do PDE – Escola e, 
consequentemente, no IDEB. 

  

 

Referências 

 
AMARAL SOBRINHO, J. O PDE e a gestão escolar no Brasil . Brasília: 
MEC/Fundescola, 2001. 
BRASIL. Ministério da Educação. Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da 
Escola; aumentando o desempenho da escola por meio do planejamento 
eficaz. 3. ed. Brasília: FUNDESCOLA/DIPRO/FNDE/MEC, 2006. 
COSTA, L.P. Análise da mobilidade urbana de Natal/RN a partir do uso de indicadores 
de sustentabilidade. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente). 
Natal, 
2014. Disponível em: 
< 
https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/18257/1/LuzimarPC_DISSERT.pdf
> 
Acesso em: 18 de mai. de 2019. 
Ministério da Educação. Manual do PDE-Interativo . Disponível em: 
< http://portal.mec.gov.br >. Acesso em: 10 de out. de 2018. 
Ministério da Educação. O Plano de Desenvolvimento da Educação Razões, 
Princípios e Programas. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf> Acesso em: 29 de de out. de 2018. 
Ministério da Educação. PDE - Apresentação . Disponível em: 
< http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=à >. Acesso em: 15 de 
out. de 2018. 
Ministério da Educação. PDDE interativo. Disponível em: 
< http://pddeinterativo.mec.gov.br/ > Acesso em: 28 de set de 2018. 
Ministério da Educação. Plano de Desenvolvimento da Escola. Disponível em: 
< http://pdeescola.mec.gov.br/ > Acesso em: 23 de out. de 2018. 
OLIVEIRA, Sônia Maria Borges. Plano de Desenvolvimento da Escola: A gestão de 
qualidade total em escolas públicas do município de Dourados. Educação e 
Fronteiras, Dourados, MS, v.1, n.1, jan/jul.2007. 
SCHIMONECK, Elisangela Maria Pereira . O plano de Desenvolvimento da Escola 
(PDE-Escola): instrumento de autonomia para as unidades escolares?. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho. Rio Claro, 2012. Disponível em: 
< https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/90091/schimonek_emp_me_rcla. 
pdf?sequence=1&isAllowed=y > Acesso em: 23 de out. de 2018. 
SEMURB. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (RN ). Anuário 
Natal 2014. Natal (RN): SEMURB, 2014. 

  

 
Anexos 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1008 

 

 

total de escolas que foram beneficiadas pelo pde, por rede de ensino e ano. 
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quantidade de escolas municipais que receberam recursos do pde escola 
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quantidade de escolas estaduais que receberam os recursos do pde escola 

 

 

taxa de distorção idade serie ensino fundamental 1 escola a 

 

 

taxa de aprovação escola a 
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taxa de distorção idade serie ensino fundamental escola b 

 

 

taxa de aprovação escola b 
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taxa de distorçao idade serie escola c 

 

 

taxa de aprovação escola c 

 

 

taxa de distorcao idade serie escola d 
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taxa de aprovação escola d 

 

 

total de transferencias de recursos do pde realizada por ano 
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demonstrativo dos valores recebidos do pde e número de alunos na escola a 

 

 

demonstrativo dos valores recebidos do pde e número de alunos na escola b 

 

 

demonstrativo dos valores recebidos do pde e número de alunos na escola c 
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demonstrativo dos valores recebidos do pde e número de alunos na escola d 
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TÍTULO: O METODO MOCAP, O SOFTWARE ISADORA E OS SENSORES NA 

CRIACAO COREOGRAFICA EM VIDEODANCA. 

Resumo 

A presente pesquisa visa ampliar os estudos das criações em dança mediadas pelas 
novas tecnologias, a expansão e a compreensão dos níveis de complexidade e inovação 
tecnológica das produções em videodança, com enfoque nos estudos e aplicação do 
Motion Capture System - MOCAP e o software Isadora. Deste modo, o referencial 
metodológico e epistemológico são as contribuições de Kastrup et al (2015), por meio 
de oito (8) pistas que fornecem a interação com o objeto de estudo, mediados pela 
pesquisa-intervenção e na observação da dança mediada pelas tecnologias. 
 

Palavras-chave: Videodança, Novas tecnologias, Motion Capture System, Isadora. 

TITLE: MOCAP METHOD, ISADORA SOFTWARE AND SENSORS IN 

CHOREOGRAPHIC CREATION IN VIDEODANCE. 

Abstract 

This research aims to expand the studies of dance creations mediated by new 
technologies, the expansion and understanding of the levels of complexity and 
technological innovation of video dance productions, focusing on the studies and 
application of Motion Capture System - MOCAP and Isadora software. Thus, the 
methodological and epistemological reference are the contributions of Kastrup et al 
(2015), through eight (8) clues that provide interaction with the object of study, mediated 
by intervention research and the observation of dance mediated by technologies. 
 
Keywords: Videodance, New technologies, Motion capture system, Isadora. 

Introdução 

O desenvolvimento das tecnologias amplia os estudos das criações em dança mediadas 
pelas novas tecnologias, expandindo a compreensão dos níveis de complexidade e 
inovação tecnológica das produções em videodança. 

O Motion Capture System (MOCAP) e o software Isadora possibilitam à dança explorar 
o corpo na dimensão virtual, ou seja no ciberespaço. A dimensão virtual dos corpos 
predispõe a estes ultrapassar suas limitações físicas e biológicas. Nesta perspectiva, a 
dança na dimensão virtual é uma possibilidade de transpor barreiras, compor e 
redimensionar a dança a partir do uso de novos suportes. 

As possibilidades virtuais da dança com uso de softwares e demais dispositivos 
tecnológicos também possibilitam a duplicação das imagens-dança. Desta maneira, 
tanto o MOCAP, quanto o software Isadora corroboram com outras formas da dança se 
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organizar no tempo e no espaço tridimensional, ressignificando e inovando as 
produções de dança em vídeo e as coreografias em tempo real. Nessa perspectiva, as 
criações em videodança articulam pluralidades de signos que se multiplicam em cadeia 
intersemiótica. 

Quando o criador realiza um movimento no avatar humano e descobre outras 
possibilidades de execução, ao levar estas ações aos corpos dos bailarinos no palco 
encontra novas informações que podem ser reutilizadas no corpos digitais. E isso 
encaminha para a descoberta constante de outras questões. Este processo torna-se 
uma cadeia de signos que se contamina e se multiplica entre o meio orgânico e o meio 
digital. (SANTANA, 2006. p. 105) 

Foi analisada a obra “PELE” (2002) de Ivani Santana, para exemplificar como se dá a 
criação em dança mediada pela tecnologia em diferentes suportes; o palco e o vídeo. 
“PELE” foi estudada para compreender a produção e a dimensão estética das 
coreografias ao utilizar o software Isadora e o impacto e a fruição da obra para a 
audiência. 

O livro “The Dance: Perspectives on Technologically Expanded Dance” de Daniel Tércio 
é adotado nessa pesquisa por contribuir na perspectiva da criação em dança com as 
ferramentas do MOCAP. A obra exemplifica criações artísticas com o MOCAP em 
diferentes artigos que contribuem para o entendimento dessa ferramenta. Neste sentido, 
o livro auxilia para compreender a utilização da tecnologia pelos artistas que subvertem 
o suporte usual da dança, ou seja o palco e passam a criar danças adotando a inovação 
tecnológica e os recursos adequados a produção em arte na contemporaneidade. 

 
Metodologia 

 
O referencial teórico metodológico adotado na presente pesquisa é a metodologia da 
pesquisa cartográfica a partir das contribuições de Kastrup et al (2015) em seu livro 
“PISTAS DO MÉTODO DA CARTOGRAFIA: Pesquisa-intervenção e produção de 
subjetividade”. Neste livro é descrito o método de pesquisa-intervenção que se constitui 
como um modo diferente de relação do sujeito com o objeto da pesquisa. A cartografia 
oferece através de oito (8) pistas a serem percorridas no processo de pesquisa, assim 
o método adotado oferece novos meios de arguir sobre os dispositivos tecnológicos 
utilizados nas produções em videodança. 

Apresentamos pistas para nos guiar no trabalho da pesquisa, sabendo que para 
acompanhar processos não podemos ter predeterminada de antemão a totalidade dos 
procedimentos metodológicos. As pistas que guiam o cartógrafo são como referências 
que concorrem para a manutenção de uma atitude de abertura ao que vai se produzindo 
e de calibragem do caminhar no próprio percurso da pesquisa[...] (KASTRUP et al 2009, 

p. 13). 

Desta forma, as pistas selecionadas no presente trabalho contribuem na investigação 
do MOCAP e do SOFTWARE Isadora nas produções em videodança. Nessa 
perspectiva, o corpo que dança , é desvelado e ressignificado poeticamente e 
esteticamente, alterando as formas de fruir e produzir dança em diferentes suportes. A 
consequência da inovação tecnológica nas artes do corpo fomenta reflexões a respeito 
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do corpo que dança e das relações interdisciplinares observadas nas produções em 
videodança. 

Nessa perspectiva, a pista de número um (1) intitulada a cartografia como método de 
pesquisa-intervenção, trata da indissociabilidade entre o conhecimento que é gerado a 
partir da experimentação e acompanhamento dos processos de pesquisa. Observa-se 
que essa pista em estudo auxilia na observação do movimento capturado através dos 
sensores e das câmeras na produção do videodança. 

A pista de número três (3) denominada cartografar é acompanhar processos permite 
observar as etapas da pesquisa referente á posição espacial das câmeras, as limitações 
na captura do movimento em função dos sensores no espaço, a regulação das 
dimensões espaciais e corporais e a criação do corpo virtual no método MOCAP. Essa 
pista também se aplica na observação do software Isadora quanto aos procedimentos 

de edição de vídeos e imagens em tempo real. 

Por fim, temos a pista de número cinco (5) denominada o coletivo de forças como plano 
de experiência cartográfica que expõe os conceitos sobre coletividade como forças 
moventes que estruturam o estado das coisas. Desta forma, será aplicada no trabalho 
para conheceras forças coletivas que operam na produção e criação das cenas de 
dança em mediação tecnológica. 

A pesquisa inicia com a leitura do livro “Dança na Cultura Digital”(2006) da autora Ivani 
Santana. A obra é referência para compreender mais especificamente a relação da 
dança no cenário inicial da inovação tecnológica aplicada nas criações em dança. 
Assim, das primeiras tecnologias até a contemporaneidade das tecnologias digitais 
utilizadas nas criações em dança, observa-se que significativas transformações 
ocorreram, ocorrem e ainda estão por vir no diálogo entre os signos que são gerados 
pela hibridização do corpo e a tecnologia na era digital. A leitura do livro “Culturas e 
artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura”(2003) de Lúcia Santaella 
contribui nos estudos referente ao corpo no espaço atual tecnológico, pois esclarece 
acerca das transformações físicas e psicológicas dos seres humanos frente às 
tecnologias. Posteriormente, foi feita a escolha das “Pistas do método da cartografia: 
Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade”(2015) de Kastrup et al. 

Foram feitas as análises das obras em videodança “PELE” (SANTANA, 2002) e 
“Variations V” (CUNNINGHAM, 1966). As alterações na estrutura coreográfica tanto em 
PELE quanto em Variations V, demonstram a complexidade na criação da dança, 
mediada pela tecnologia. 

Durante a pesquisa, houve a participação enquanto aluno de iniciação científica no VI 
Encontro Científico Nacional de Pesquisadores em Dança (ANDA), realizado na cidade 
de Salvador no mês de Junho de 2019. No referido encontro foi apresentada a presente 
pesquisa de forma resumida em formato de painel, no comitê de dança e tecnologia da 
ANDA. A sala, local das apresentações das pesquisas do comitê temático, é um 
laboratório de investigação do corpo com o sistema MOCAP. Assim, visualizar esse 
laboratório foi importante para o entendimento da estrutura que o sistema de captura de 
movimento exige para sua finalidade. 

Observar os estudos de outros participantes do mesmo comitê também contribuiu 
positivamente no entendimento e na amplitude de como pode ser utilizado o sistema 
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MOCAP. As pesquisas apresentadas foram referentes às análises da captura de 
movimento realizadas pelos alunos da Escola de Dança da UFBA e como estes 
aprendem o movimento. Sendo assim, com a utilização do Motion Capture System, os 
discentes adquirem conhecimento abissal acerca do MOCAP. 

Posteriormente, após a participação na ANDA realiza-se a leitura do livro “The Dance: 
Perspectives on Technologically Expanded Dance” de Daniel Tércio. O autor em estudo 
aborda através de artigos feito por artistas da área de dança e correlatas diferentes 
experiências de criação e formas de produção em dança com as tecnologias. “A estética 
da recepção: colocações gerais” (1979) do autor Hans Robert Jauss contribui com a 
pesquisa, no sentido de oferecer reflexões acerca das inovações tecnologias aplicadas 
nas criações artísticas e suas consequências na fruição e percepção estética das obras 
de dança mediada pelas novas tecnologias. 

 
Resultados e Discussões 

 

O software Isadora tem sua funcionalidade na manipulação de imagens, pois trabalha 
com uma diversidade de “janelas”, ou seja, cerca de duzentos e cinquenta (250) blocos 
de possibilidades de projeção de imagens independentes, porém interligados e 
associados à produção de ambientes sonoros, entre outras características na edição de 
vídeo e imagens em tempo real ou pré-editadas.Deste modo, esse software foi 
analisado no espetáculo “PELE”(2002) de Ivani Santana. 

Neste vídeo a primeira imagem a ser observada, é o uso da estrutura tecnológica 
articulada ao software Isadora e demais ferramentas a saber: monitores, projetores, 
câmeras, microfones dentre outros necessários para produção e execução da obra. 
Nota-se que a utilização de diferentes recursos tecnológicos predispõe e reconfigura o 
local de execução da obra. Assim o palco convencional dá lugar para a transgressão 
dos espaços convencionais de fruição dos espetáculos de dança. Nessa perspectiva, a 
dança migra para os espaços externos e para outras possibilidades de materialização e 
fruição. “Pois espaço e obra comungam pressupostos distintos” (SANTANA, 2006. p. 
134). Desta maneira o software Isadora possui as características e os conceitos do 
videodança para cena. Nesse viés, enriquece as possibilidades de criação do 
coreógrafo, potencializando e ressignificando os acontecimentos no palco ou fora dele, 
na dimensão conceitual do vídeo. Assim, habitamos o ciberespaço. “Sentimos que 
estamos nos movendo através da interface em um mundo relativamente independente 

com suas próprias dimensões e regras.” (SANTAELLA, 2006. p. 101). 

Alguns aparelhos são usados como recurso para ampliar a abstração e transformação 
da experiência estética da dança e introduzir novas mídias na cena. Dois equipamentos 
a câmera e o projetor são imprescindíveis na produção do videodança. 

A utilização das câmeras conectadas ao software Isadora, permitem que as imagens 
sejam capturadas em tempo real, isso pode ser comparado como uma espécie de 
extensão do olho humano. Essa extensão diversifica a capacidade de ver, e assim 
estende o olhar a vários pontos do espetáculo de uma única vez. O uso do projetor 
viabiliza as projeções dos vídeos e imagens e proporciona ao espectador observar os 
detalhes das partes dos corpos dos dançarinos. Também amplia o campo de percepção 
da cadeia intersemiótica gerada pela produção de signos nas imagens-dança. 
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O espaço físico, local em que se evidencia a criação em videodança é afetado pelo 
hibridismo da dança e as tecnologias. Os quatorze (14) monitores usados no palco 
transmitem as imagens ao vivo do espaço externo onde se apresenta o espetáculo.“A 
imagem dos monitores mostrava que os acontecimentos do mundo externo já não eram 
mais tão externos assim. O que se assistia não podia ser tratado como ilusão, pois o 
que ali estava sendo transmitido fazia parte do vivido por todas as pessoas presentes 
na praça durante o desenrolar do espetáculo.” (SANTANA, 2006. p. 136). 

O software Isadora administra todas as modificações na estrutura de um espetáculo de 
dança analisadas acima, possibilita trocas de informações entre o sujeito e o meio. 
Ambos em permanente diálogo alteram as condições espaciais, conceituais, estéticas 
e de estrutura cênica da obra. As discussões referente ao uso desse software, abrange 
perspectivas inerente ao corpo, a projeção e suas possibilidades de edição em tempo 
real com a cena de dança. O corpo que dança em mediação tecnológica, adquire 
características que enriquecem seu campo de representação, tais como: a duplicação 
da imagem do corpo, e esta reverbera na interação do dançarino com sua própria 
imagem; a imersão ampliada do dançarino no espaço da cena; interações entre corpos 
em diferentes dimensões espaço-tempo e a múltipla perspectiva do campo de visão. 
Neste viés, o Isadora torna possível ver o espetáculo em vários ângulos e espaços 
diferentes ao mesmo tempo. 

A análise sobre o uso do Motion Capture System foi feita com base no livro “The Dance: 
Perspectives on Technologically Expanded Dance” onde disponibiliza artigos sobre 
trabalhos que utilizam este sistema. Se faz necessário apresentar questões arguidas 
nesse livro, pois estas colaboram no entendimento sobre o funcionamento do MOCAP 
e a sua utilização na criação artística em dança. O MOCAP produz a captura de 
movimento que por sua vez cria o corpo na dimensão virtual “corpo feito de algoritmos, 
de tiras de números, um corpo completamente desencarnado.” (SANTAELLA, 2003. p. 
204). 

O Motion Capture System (MOCAP) é um sistema de captura de movimento, que capta 
as ações corporais e realiza a transposição do movimento do corpo biológico para um 
modelo 3D virtual do corpo humano. “Este corpo, produzido por algoritmos, também 
pode ser chamado de corpo numérico. Trata-se de seres digitais similares aos seres 
carnais, mas impalpáveis.” (SANTAELLA, 2003. p. 297). A forma de captura do 
movimento é possibilitado pelo sistema óptico, pois este é mais eficaz na captação do 
movimento. Assim, este sistema engloba para sua aplicação o uso de sensores 
acoplados a roupas especiais, a regulação das posições destes sensores e as câmaras 
responsáveis pela captura distribuídas em formato de círculo em relação aos sensores, 
para que haja um captação completa do corpo humano. “A instalação de um conjunto 
de câmaras de alta velocidade capaz de varrer todo o volume, a calibração de cada uma 
das câmaras e finalmente o cálculo da posição dos marcadores no espaço, com uma 
alta resolução.” (TÉRCIO, 2009. p. 68). 

Cabe ressaltar, que a captura do movimento neste método tem suas limitações, os 
sensores localizados no corpo humano precisam estar diretamente em contato com a 
captação das câmeras, sendo assim, as possibilidades de movimentos que não se 
adequem a estas limitações não são captados, a título de exemplo vale citar os 
movimentos no chão que não viabilizem a interação dos sensores com as câmeras. 

As questões arguidas na presente pesquisa são referente ao uso do mocap na criação 
de corpos virtuais, corpos criados virtualmente a partir da captura de movimento. Assim 
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o MOCAP possibilita criar danças em corpos físicos, contudo potencializa sua extensão 
e viabiliza a criação do videodança imerso no ciberespaço. A possibilidade do MOCAP 
criar danças no ciberespaço se deve a capacidade do método constituir banco de dados 
de movimentos, feito por um sistema de gerenciamento de banco de dados, vale citar o 
programa MS Access, qual viabiliza a modelagem e estrutura de dados e cria a interface 
que vai ser utilizada pelo artista. Junto ao MS Access, temos as instruções em SQL. O 
SQL genericamente, gerencia o banco dados de movimento. 

Deste modo, o armazenamento do movimento, disponibiliza várias formas de se ter 
acesso a dança nas mídias da internet. A título de exemplo vale citar o site da MOTEK 
StockMoves. Este mostra a dimensão virtual e midiática da dança e como esta cria e 
amplia seu público de consumo e estudo. Nessa perspectiva, a dança diversifica o 
campo de atuação de seus profissionais proporcionando vocabulário coreográfico vasto 

de ambientes virtuais na criação do videodança e sua expansão no mercado cultural. 

Outra característica do Motion Capture System (MOCAP) é desenvolver aptidões 
corporais que o corpo biológico não consegue realizar, a título de exemplo vale citar a 
manipulação do corpo para realizar movimentos distintos. “Um corpo cujo braço 
esquerdo, por exemplo, golpeasse o espaço como um boxeur, enquanto o braço direito 
seguia uma posição codificada de dança clássica, e ambas as pernas atacavam o chão 
em movimentos de Bharatanatyam.” (TÉRCIO, 2009. p. 65). Nessa perspectiva, 
dançarinos virtuais são gerados de forma específicas para serem trabalhados em 
suportes com projeções, vídeos e softwares. Ressalta-se que o corpo humano físico 
não é desprezível neste processo, uma vez que a informação corporal dos movimentos 
é oferecido por ele, entretanto, o diferencial entre o humano e o programa utilizado é o 
processo da captura dos movimentos, ou seja das imagens do corpo humano em 

movimento. 

Ainda que os sensores de localização presos ao corpo em movimento detectem formas 
no ecrã do computador que se parecem com formas corporais, o computador recolhe 
apenas dados de marcadores que se movem no espaço e no tempo. Por isso, a partir 
do momento em que os movimentos de dança são capturados, o corpo físico deixa de 
ser necessário para os reproduzir. Com base nos dados recolhidos, é possível criar uma 
infinidade de tipos de imagens para descrever os movimentos. (ÉPOQUE E POULIN, 
2009. p. 80) 

Com a observação do uso do MOCAP e do software Isadora, vemos a ampliação da 
equipe constituinte de uma obra de videodança, tendo em vista que vários profissionais 
de diferentes áreas de conhecimento colaboram na criação do coreógrafo. 
Consequentemente, podemos dizer que alguns profissionais fazem parte da dança 
mediada pela tecnologia, ou seja, animadores, programadores, cineastas, coreógrafos, 
editores de vídeo, fotógrafos, operador de software e câmera. Assim a 
interdisciplinaridade se faz presente nas produções em dança mediada pelas novas 
tecnologias e consequentemente potencializa o campo de atuação profissional e agrega 
os diferentes profissionais e seus conhecimentos imprescindíveis e necessários para a 
realização do videodança com os variados suportes e métodos analisados. 

 

 
Conclusão 
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A partir das investigações e reflexões sobre o MOCAP e o software Isadora, pode-se 
inferir que a inovação tecnológica potencializa e oferece diferentes possibilidades para 
a criação em dança em mediação tecnológica. O presente trabalho oferece condições 
para compreensão acerca das necessidades das diferentes demandas produzidas a 
partir da criação de aparelhos e tecnologias sofisticadas para criar danças em suportes 
diferentes do comumente utilizado nas artes da cena , ou seja, o palco. Assim, novas 
formas de produção e inovação na criação coreográfica contemporânea em videodança 
amplia e forma gerações de plateia que fruem e percebem os fazeres e saberes em 
dança numa outra perspectiva. No momento em que a dança se propaga no meio virtual 
das interfaces do computador, torna-se mais acessível ao público uma vez que o acesso 
a ambientes do ciberespaço são mais frequentes do que apreciações no teatro. Os 
tempos mudam, as pessoas mudam, a forma da dança ser vivenciada e fruída 
esteticamente também muda, assim, divulgar e explorar o mundo virtual em que a dança 
está hibridizada pode gerar várias consequências produtivas, visto que a arte mostra a 
realidade humana através da abstração, e esta está cada vez mais visível em seu 
diálogo com as tecnologias. 
 
Acredita-se que o uso dos softwares e sensores na criação em dança são ferramentas 
da arte contemporânea, contudo essas não dispensam a presença do coreógrafo e de 
seus conhecimentos artísticos e estéticos imprescindíveis, bem como não abdica do 
conhecimento integrado dos profissionais responsáveis pela totalidade da produção em 
dança mediada pelas novas tecnologias. A dança mediada pelas novas tecnologias 
propicia relações interdisciplinares e transdisciplinares. Assim as tecnologias fomentam 
no coreógrafo e nos dançarinos contemporâneos, a necessidade de tornar a dança e a 
criação artística auto-sustentável, integrada ao humano, as parcerias e ao ambiente 
virtual em que são geradas. Os ambientes virtuais nada mais são que possibilidades de 
criações do humano com base em sua techné, ou seja, dos meios e recursos disponíveis 
aos indivíduos no contexto histórico, social, cultural e contemporâneo. 
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Anexos 

 

 

Figura 3. Interface da MOTEK StockMoves. 
Fonte:http://www.cgchannel.com/2015/07/get-8-free-mocap-moves-from-moteks-
stockmoves-store/ 
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Figura 1. Cena do vídeo “PELE”. Fonte: 
https://www.youtube.com/watch?v=1Wd7zhrMf3g 

 

 

Figura 2. Sistema MOCAP Fonte: http://getinmedia.com/careers/motion-capture-artist 
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TÍTULO: Imagens de modalidades de estágio vivenciadas por futuros professores de 

língua espanhola da UFRN 

Resumo 

O ensino de Língua Espanhola no ensino fundamental não é uma realidade em nosso 
país, salvo casos muito específicos. Dessa forma, realizar o Estágio Supervisionado de 
Formação de Professores para o Ensino Fundamental (Espanhol) pode parecer algo 
muito complicado, por isso foram criadas algumas modalidades pelas quais os alunos 
do curso de Licenciatura em Letras – Língua Espanhola e Literaturas da UFRN podem 
realizá-lo. Sendo assim, a pergunta norteadora deste trabalho é: de que forma as 
possíveis modalidades de realização do estágio 3 vêm contribuindo para a formação 
dos futuros professores de língua espanhola da UFRN? Nosso objetivo é analisar as 
imagens dos estagiários sobre a modalidade de estágio vivenciada, por meio das 
escolhas lexicais utilizadas nos seus relatórios. Para análise, nos fundamentamos no 
conceito de Formações Imaginárias proposto por Pechêux (2014). Este trabalho, de 
cunho qualitativo, possui um corpus composto por dois relatórios de estágio, relativos 
ao semestre 2018.2. Os resultados preliminares apontam que o que é inicialmente 
considerado um desafio, neste caso as modalidades, passa a ser após o estágio uma 
ampliação das possibilidades de ensino de língua espanhola para os futuros 
professores, bem como sucinta uma reflexão sobre o ensino de espanhol no nosso país, 
sendo desta forma um diferencial na formação acadêmica dos licenciandos. 
 
Palavras-chave: Relatórios de estágio. Formações imaginárias. Língua espanhola. 

TITLE: Images of the internship modalities experienced by future Spanish teachers of 

UFRN 

Abstract 

Teaching Spanish in elementary school is not a reality in our country, except for very 
specific cases. Thus, conducting the Supervised Teacher Training Internship for 
Elementary School (Spanish) may seem very complicated, so some modalities have 
been created by which students of the UFRN Degree in Letters - Spanish Language and 
Literatures can take part. Therefore, the guiding question of this paper is: how the 
possible modalities of the accomplishment of the stage 3 have contributed to the 
formation of the future teachers of Spanish language of UFRN? Our goal is to analyze 
the trainees' images about the type of internship experienced through the lexical choices 
used in their reports. For analysis, we base ourselves on the concept of Imaginary 
Formations proposed by Pechêux (2014). This qualitative work has a corpus composed 
of two internship reports for the semester 2018.2. Preliminary results indicate that what 
is initially considered a challenge, in this case the modalities, becomes after the 
internship an expansion of the possibilities of Spanish language teaching for future 
teachers, as well as a brief reflection on the Spanish teaching in our thus being a 
differential in the undergraduate academic education. 
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Keywords: Internship reports. Imaginary Formations. Spanish language. 

Introdução 

O ensino de língua espanhola passa a ser obrigatório no Ensino Médio (EM) brasileiro 
a partir da Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005, no entanto a sua inclusão no ensino 
fundamental permanece facultativa. Com a aprovação da Lei nº 13.415, de 16 de 
fevereiro de 2017, a popularmente chamada Lei do Espanhol é revogada, ficando 

estabelecido em seu Art. 3º, parágrafo 4º que: 

Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e 
poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o 
espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos 

sistemas de ensino (BRASIL, 2017). 

Como podemos observar, o inglês é colocado como Língua Estrangeira (LE) obrigatória, 
sendo todas as outras de caráter optativo, mesmo que a preferência de oferta de uma 
segunda LE seja dada ao espanhol, não há nada que garanta o ensino de mais uma 
língua estrangeira nas escolas, pois está utilizado no texto “poderão”, neste caso 
indicando possibilidade, mas não certeza. 

Se a inclusão da língua em questão no Ensino Médio passa a ser facultativa, no ensino 
fundamental nem se quer é citada, já que somente o inglês é obrigatório a partir do sexto 

ano nesta etapa da educação básica. 

Toda esta conjuntura nos leva a refletir sobre a formação dos futuros professores de 
língua espanhola, mas especificamente dos da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). 

O curso de Licenciatura em Letras – Língua Espanhola e Literaturas da UFRN foi criado 
no ano de 2009, é oferecido pelo Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, estando 
sob a responsabilidade do Departamento de Letras Modernas (DLEM). Esta licenciatura 
forma turma duas vezes ao ano, com oferta de 25 vagas para cada semestre. Sendo 

ofertada somente no turno da noite, esta graduação se divide em nove períodos letivos. 

Seguindo o estabelecido na resolução CNE/CP 2/2015 de que 400 horas devem ser 
“dedicadas ao estágio supervisionado, na área de formação e atuação na educação 
básica, contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o 
projeto de curso da instituição”, formam parte da estrutura curricular do curso quatro 
disciplinas de estágio supervisionado, cada uma de 100h. Nos deteremos aqui à 
terceira, intitulada Estágio Supervisionado de Formação de Professores para o Ensino 
Fundamental (Espanhol). 

Como mencionado anteriormente, o ensino de Língua Espanhola no ensino fundamental 
não é uma realidade em nosso país, salvo casos muito específicos. Dessa forma, 
realizar o Estágio 3 pode parecer algo muito complicado, por isso foram criadas algumas 
modalidades pelas quais este pode acontecer: 1) preferencialmente no ensino 
fundamental II, por meio de minicursos no contraturno dos estudantes; 2) em cursos 
técnicos, com aulas de espanhol para fins específicos; 3) no ensino fundamental I, as 
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aulas de espanhol serão introduzidas no meio da rotina formulada pelas professoras; 4) 
no ensino livre, por meio de cursos de idiomas. 

A partir do exposto, a pergunta norteadora deste trabalho é: de que forma as possíveis 
modalidades de realização do estágio 3 vêm contribuindo para a formação dos futuros 
professores de língua espanhola da UFRN? Para tanto, recorreremos a relatórios de 
estágio produzidos durante a referida disciplina. 

Nosso objetivo é analisar as imagens dos estagiários sobre a modalidade de estágio 
vivenciada, por meio das escolhas lexicais utilizadas nos seus relatórios. Para análise, 
nos fundamentamos no conceito de Formações Imaginárias proposto por Pechêux 
(2014). 

Este artigo faz parte dos estudos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa em Estudos 
do Texto e do Discurso – GETED e foi elaborado sob orientação da professora doutora 
Sulemi Fabiano Campos, com apoio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica da UFRN - PIBIC UFRN. 

 
Metodologia 

 

Este trabalho, de cunho qualitativo, possui um corpus composto por dois relatórios de 
estágio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os relatórios foram 
produzidos durante a disciplina de Estágio Supervisionado de Formação de Professores 
para o Ensino Fundamental (Espanhol), durante o semestre 2018.2. 

Os alunos da disciplina podiam optar por realizar o estágio individualmente ou em dupla, 
assim como podiam escolher a modalidade que melhor se identificassem ou que fosse 
mais acessível para eles. Até o semestre anterior nenhum aluno do curso havia 
estagiado ministrando aulas de espanhol para fins específicos, e até o referido semestre 
não houve estágios na modalidade de ensino livre. 

Todos os textos seguem uma estrutura padrão, fruto de diretrizes para a elaboração do 
mesmo, sendo ela: 1) Apresentação/Introdução; 2) Fundamentação teórica; 3) O 
estágio; 4) Descrição das aulas ministradas; 5) Discussão; 6) Referências; 7) Planos de 
aula; 8) Anexos. 

Para este trabalho, selecionamos um relatório (R1) referente ao desenvolvimento do 
estágio enquanto minicurso (Mc), e outro (R2) relativo ao estágio no Ensino 
Fundamental I (EFI). A utilização dos relatórios nesta pesquisa foi autorizada pelos 
graduandos. 

 
Resultados e Discussões 

 

3.1 Formações imaginárias 
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Pêcheux (2014) ao dialogar com o esquema de comunicação de Jakobson, que incluí 
destinador (A), destinatário (B), referente, mensagem, código lingüístico comum aos 
interlocutores e o contato entre eles, propõe que este processo não seja tratado como 
uma transmissão de mensagens entre A e B, mas sim como “um ‘efeito de sentidos’ 
entre os pontos A e B” (p.81), preferindo desta forma o termo discurso no lugar de 
mensagem. 

O autor não considera os protagonistas do discurso enquanto pessoas físicas 
individualizadas, mas sim como lugares na estrutura de uma formação social, dessa 
forma um discurso pode assumir estatutos diferentes de acordo com o lugar que ocupa. 
Trazendo para o contexto da nossa pesquisa, temos como exemplo o que é dito pelo 
professor orientador de estágio e o que é dito pelo aluno estagiário, temos aí dois 
lugares distintos, se um deles declara “esse estágio não está indo bem”, a depender do 
lugar de onde partiu esta declaração, este discurso pode assumir o estatuto de 
reclamação ou de alerta para uma possível reprovação. 

Pêcheux (2014) ao partir do pressuposto de que esses lugares estão representados nos 
processos discursivos, nos esclarece que nestes entra em cena “[...] uma série de 
formações imaginárias que designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao 
outro, a imagem que eles fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro.” (p. 82). Dessa 
maneira, ao enunciar um sujeito leva em conta o grau imaginário, o quadro a seguir 
sintetiza a forma como é designado esse conjunto de formações imaginárias de A: 

Ver anexo 1 

O autor assinala que no processo discursivo entra em cena outro grupo de imagens, 
pois o enunciador hipoteticamente antecipa as representações do receptor, ou seja, A 
cria um conjunto de imagens das representações de B, como podemos observar no 

quadro abaixo: 

Ver anexo 2 

De acordo com Pêcheux (2014), o processo de produção de um discurso é o resultado 
da combinação entre as suas condições de produção e um sistema linguístico. Desse 
modo, as escolhas linguísticas feitas pelos sujeitos não são aleatórias, pois remetem as 
representações dos lugares sociais atribuídos ao emissor e ao destinatário no processo 
discursivo, bem como as imagens que ambos fazem do referente, ou seja, na 
materialidade linguística está presente elementos do extralinguístico. 

3.2 Formações imaginárias sobre a modalidade minicurso 

Após recorrermos brevemente nosso caminho teórico, daremos início agora a nossa 
análise, por meio da formação imaginária (I) presente no relatório 1 (R1) sobre a 
modalidade de estágio vivenciada, um minicurso (Mc) de língua espanhola no 
contraturno escolar, oferecido para alunos do 6º a 9º ano do turno vespertino, ou seja 
IR1(Mc): 

Estagiar na E.E. Castro Alves foi uma experiência ímpar, a pesar de nós duas já termos 
tido experiências lecionando, ainda não tínhamos vivenciado um modelo como o que 
aplicamos neste estágio em questão. Durante todo o minicurso tivemos uma turma 
volátil, apenas dois ou três alunos eram assíduos, os demais eram turistas na nossa 
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excursão às hispanidades. Podemos afirmar categoricamente que aprendemos tanto 
quanto nossos alunos, mesmo com os visitantes esporádicos (R1, grifo nosso). 

Nesse excerto, podemos vislumbrar a visão das estagiárias sobre o modelo em questão, 
sendo colocado como uma experiência nada comum, se diferenciando das práticas de 
ensino que já tinham vivenciado, marcada pelo uso do adjetivo “ímpar”. Se 
considerarmos a realidade de ensino, conseguimos compreender a singularidade 
atribuída a esse estágio, já que não é comum vermos minicursos de história, geografia 
ou matemática nessa etapa da educação básica, já que estas disciplinas integram a 
grade curricular do ensino fundamental II. Por não ter funcionado na mesma dinâmica 
de uma disciplina, essa experiência se torna única e ajuda aqueles que dela participam 
a compreender a singularidade do ensino de língua espanhola. 

Ao prosseguir do texto encontramos o nosso referente sendo tomado como “excursão”, 
o uso deste substantivo merece atenção, já que a modalidade de estágio é colocada 
como um passeio, uma viagem com a finalidade de se conhecer mais sobre alguns 
países hispanofalantes e por meio disto o próprio espanhol. Sabemos que uma excursão 
possui um tempo determinado, desta forma podemos perceber o caráter temporal 
atribuído ao minicurso, reforça-se assim a descontinuidade do ensino da língua aos 
alunos, sendo a referida “excursão” apenas uma pequena amostra do todo. 

A imagem que as estagiárias constroem da modalidade de estágio implica também na 
forma como elas vêem a participação dos estudantes no minicurso, como podemos ver 
pelo uso da palavra “turistas”, não no sentido daqueles que fazem turismo, mas sim 
como aqueles cuja presença é imprevisível. A excursão de caráter não obrigatório acaba 
por permitir a presença facultativa de alguns alunos, o que conduz a mais um elemento 
constitutivo da imagem do estágio, o desafio de ensinar com esta dinâmica de grupo: 

Por termos criado uma única metodologia para abordar os diferentes temas centrais 
(Espanha, Porto Rico e Venezuela), acreditamos que isso contribuiu para que o 
conhecimento não se perdesse a cada aula, todos que em nossa sala entraram, saíram 
com alguma semente, por menor que fosse, a dificuldade morou nas atividades 
contínuas – para se aprender um verbo é importante que se tenha aprendido pronomes, 
para se aprender adjetivos é importante que se tenha aprendido substantivos e assim 
até o fim da morfologia da língua (R1). 

Como podemos apreender por meio do trecho acima, retirado do relatório 1, mesmo que 
seja possível ensinar alguma coisa a alunos que vem uma vez ou outra as aulas, 
construir um conhecimento mais sólido se torna complicado desta forma, pois alguns 
assuntos dependem de outros para poderem ser bem compreendidos. 

3.3 Formações imaginárias sobre o estágio no Ensino Fundamental I 

Dando continuidade a análise, iremos discorrer sobre a formação imaginária (I) presente 
no relatório 2 (R2) sobre a modalidade de estágio escolhida pelo graduando, aulas de 
espanhol para alunos do 5º ano do turno vespertino, dentro da rotina dos professores 
regentes, e neste caso dentro do tema de pesquisa escolhido pelos alunos para ser 

estudado,que podemos resumir na expressão IR2(EFI): 

Durante o período em que realizei o meu estágio, contei com o apoio e disponibilidade 
dos professores, desde o momento dos planejamentos, nas orientações, no diagnóstico 
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da turma, e até mesmo durante a realização das regências, me tornando parte da 
equipe. Assim pude conhecer o trabalho que ambos desenvolvem, e me integrar na 
equipe para que dessa forma, pudesse desempenhar as minhas atividades com mais 
segurança e especificidade (R2, grifo nosso). 

A partir do excerto acima podemos observar que o “ser parte da equipe” é algo colocado 
como um aspecto em destaque para um bom desenvolvimento do estágio nesta 
modalidade. O uso do verbo “poder”, que dentro das suas indicações traz a 
probabilidade, conjugado no pretérito perfeito indica neste caso uma meta alcançada, 
ou seja, é possível que no estágio o licenciando se integre na equipe e o estagiário em 
questão logrou fazê-lo. A integração não ocorre de forma repentina, mas sim é fruto de 
um trabalho desenvolvido em conjunto, desde os planejamentos, até as regências. 

O êxito do candidato citado acima leva a forma como desempenhou suas atividades 
“com mais segurança e especificidade”. Diferentemente da modalidade anterior, na qual 
os estagiários assumem a responsabilidade pelo grupo de alunos, nesta o estagiário 
precisa se inserir em uma turma que já possui professores fixos que ministram aulas 
envolvendo assuntos de diferentes disciplinas, porém que na maioria das vezes não 
possuem conhecimentos de língua espanhola. O diálogo com os outros membros da 
equipe permite que o graduando não se distancie da dinâmica de sala já criada, mas 
que possa alcançar seus objetivos por meio dela, trazendo assim uma segurança para 
aquilo que está desenvolvendo. 

 
Conclusão 

 

Este trabalho se propôs a investigar de que forma as possíveis modalidades de 
realização do estágio 3 vêm contribuindo para a formação dos futuros professores de 
língua espanhola da UFRN, para tanto, procedemos a leitura de relatórios de estágio 
buscando as imagens dos graduando sobre a modalidade de estágio vivenciada, por 
meio das escolhas lexicais feitas por eles. 

No relatório 1 tivemos a modalidade minicurso enquanto uma prática singular, que pode 
levar a uma reflexão sobre a própria singularidade do ensino de língua espanhola. 
Pudemos vê-la também como uma “excursão” que possui um tempo determinado e que 
permite uma amostragem da língua aos alunos que dela participam, além de uma prática 
de ensino desafiadora, pela presença incerta dos discentes. 

Quanto à modalidade de inserção nas aulas do Ensino Fundamental I, esta foi vista 
como um trabalho grupal, não dependendo somente do empenho do estagiário para que 
tenha um bom desenvolvimento, de forma que este estágio se englobe no todo do 
processo de ensino. 

Os resultados preliminares apontam que o que é inicialmente considerado um desafio, 
neste caso as modalidades, passa a ser após o estágio uma ampliação das 
possibilidades de ensino de língua espanhola para os futuros professores, bem como 
sucinta uma reflexão sobre o ensino de espanhol no nosso país, sendo desta forma um 
diferencial na formação acadêmica dos licenciandos. 
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Para que possamos responder a nossa pergunta de pesquisa com mais respaldo, 
pretendemos dar continuidade a este estudo, de forma a incluir as modalidades de 
estágio que aqui não foram contempladas, bem como ampliar o corpus de análise, para 
que possamos contrastar imagens presentes em relatórios diferentes sobre uma mesma 

modalidade. 
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Quadro 1: Primeiro grau imaginário 
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Quadro 2: Segundo grau imaginário 
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TÍTULO: Manuel Rodrigues de Melo: o modo de viver de uma cidade e o livre arbítrio de 

um sujeito. 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é analisar a trajetória de Manoel Rodrigues de Melo, a fim de 
compreender a relação estabelecida entre a política e as letras. Manoel Rodrigues foi: 
presidente da Academia Norte Rio Grandense de Letras, secretário da Casa Literária 
Euclides da Cunha, grêmio natalense que criou a Revista Bando, periódico que circulou 
entre os anos de 1949-1959, articulando os intelectuais potiguares em torno do 
movimento que ficou conhecido nos meios literários norte-rio-grandenses e nordestinos 
como Bandoleirismo; militante no movimento integralista; e vereador de Natal (1948-
1951) pelo Partido da Representação Popular (PRP). O escopo documental dessa 
pesquisa foi constituído por livros e jornais, os quais foram localizados nos acervos da 
Academia Norte Rio Grandense de Letras e no acervo pessoal de Manoel Rodrigues de 
Melo. Do ponto de vista metodológico, o trabalho aportou-se nos pressupostos do 
método onomástico (GINZBURG; PONI, 1989). Constatou-se ao longo do estudo que 
Manoel Rodrigues buscou articular os problemas locais, vivenciados no seu cotidiano, 
as ideias produzidas por outros autores, que viviam em outras realidades e enfrentavam 
muitas vezes problemas distintos aos seus. Na qualidade de produtor de bem simbólico, 
Manoel Rodrigues elaborou interpretações sobre a realidade e ofereceu diagnósticos e 
prognósticos, aplicando-os por meio de projetos de leis. 
 
Palavras-chave: Integralismo; Intelectuais; Manoel Rodrigues de Melo. 

TITLE: Manuel Rodrigues de Melo: the way of life of a city and the free will of a subject. 

Abstract 

The aim of this paper is to analyze the trajectory of Manoel Rodrigues de Melo, in order 
to understand the relationship established between politics and letters. Manoel 
Rodrigues was: president of the Rio Grande do Norte North Academy of Letters, 
secretary of the Euclides da Cunha Literary House; militant in the integralist movement; 
and councilman for Natal (1948-1951) by the People's Representation Party (PRP). The 
search source of this research is consist by books and newspapers, which were located 
in the collections of the North Rio Grandense Academy of Letters and in the personal 
collection of Manoel Rodrigues de Melo. From the methodological point of view, the work 
was based on the assumptions of the onomatic method (GINZBURG; PONI, 1989). It 
was found throughout the study that Manoel Rodrigues sought to articulate the local 
problems experienced in his daily life, the ideas produced by other authors, who lived in 
other realities and often faced problems distinct from their own. As a producer of 
symbolic good, Manoel Rodrigues elaborated interpretations about reality and offered 
diagnoses and prognoses, applying them through bills. 
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Keywords: Integralism; Intellectuals; Manoel Rodrigues de Melo 

Introdução 

No trajeto que fazia todos os dias para ir ao colégio, quando criança, eu passava sempre 
na frente de um grande prédio localizado na Rua Mipibu, atrás da Escola Estadual Anísio 
Teixeira. Aquele prédio, localizado no bairro do Tirol, em Natal, chamava a minha 
atenção pela fachada imponente, que destoava dos outros edifícios da rua. Quando me 
tornei adolescente, a minha curiosidade sobre aquele misterioso edifício foi aguçada: O 
que funcionava ali? Quem morava naquela casa tão grandiosa? Quando ele foi 
construído? Por que ele havia sido construído naquele espaço específico? 

Essas dúvidas permaneceram sem resposta até o ano de 2016, quando passei a 
integrar, sob orientação do Professor Raimundo Nonato Araújo da Rocha, o Projeto de 
Extensão “A Academia Norte-Rio-Grandense de Letras: Memórias em disputas”, que 
tinha por objetivos analisar como a Academia Norte-Rio-Grandense de Letras (ANRL) 
contribuiu para a formação de uma cultura letrada no Rio Grande do Norte e difundir os 
resultados do trabalho para professores da rede básica de ensino. Como atividade 
desse projeto, visitei várias vezes a sede da Academia. Durante essas visitas, os 
funcionários e acadêmicos da instituição me informaram que o nome oficial do prédio 
era “Casa Manoel Rodrigues de Melo” e que ele representava a modernidade natalense. 

A partir dos resultados desse projeto de extensão, o professor Raimundo Nonato 
resolveu elaborar um projeto de pesquisa, com o intuito de estudar mais detidamente 
Manoel Rodrigues de Melo. Esse projeto não se limitou a trabalhar com os dados da 
própria Academia. Nesse sentido, foi privilegiado o acervo pessoal de Manoel 
Rodrigues, existente no Centro de Documentação Cultural Eloy de Souza (CEDOC), da 
Fundação José Augusto. 

Inserido nesse projeto, eu pude me debruçar sobre a trajetória de vida desse homem. 
Manoel Rodrigues nasceu no dia 7 de julho de 1907, na fazenda “Queimado”, na região 
da várzea do Açu. Passou sua infância nessa mesma região, transitando entre os 
municípios de Macau e Açu. No ano de 1925, Melo passou a morar na cidade de Currais 
Novos, onde começou sua incursão pelo mundo das letras. Ali terminou o ensino 
primário e secundário na escola do Professor Gilberto Pinheiro e fundou o jornal O 
Porvir. Além disso, Manoel Rodrigues de Melo havia sido presidente da Academia Norte 
Riograndense de Letras durante vinte anos (1955 –1975), sendo o principal responsável 
por construir o prédio que abriga essa instituição. 

As pesquisas realizadas pelo projeto indicaram também que, entre outras atividades, 
Manoel Rodrigues de Melo foi: secretário da Casa Literária Euclides da Cunha; militante 
no movimento integralista; vereador de Natal (1948-1951) pelo Partido da 
Representação Popular (PRP). Ao longo de toda a pesquisa, constatei que esse 
personagem atuou em movimentos intelectuais locais, sempre defendendo ideias 
conservadoras, o que torna possível inferir que sua atuação política era indissociável de 
sua atuação intelectual. 

Desde 2017, o projeto de pesquisa tem procurado analisar a relação entre política e 
letras. A partir desse objetivo, foi formulado um problema de pesquisa, expresso a partir 
da seguinte questão: como Manoel Rodrigues de Melo transitou entre a política 
partidária e as letras (trabalho de escrita, discussões em instituições literárias e 
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históricas), durante os anos de 1940 e 1950? Nesses termos, o objeto desta pesquisa 
é a própria trajetória de Manoel Rodrigues de Melo, nesse período. 

A partir do problema formulado, procuramos investigar durante a pesquisa: a) como 
Manoel Rodrigues se aproximou da vida política e literária? b) qual a concepção do 
personagem sobre a nação brasileira? c) que relação o personagem estabeleceu com 
a modernidade? d) como o personagem mobilizou o passado a fim de dar sentido as 
suas ideias? e) como o personagem se apropriou e ressignificou as ideias de outros 
autores? f) em quais projetos políticos o personagem se engajou? 

 
Metodologia 

 
O trabalho desenvolvido com as fontes partiu do pressuposto teórico-metodológico 
formulado por Sabina Loriga (2011), para quem cada indivíduo transita na sociedade 
deixando marcas singulares nela (o que a autora denomina de “pequeno x”), ao mesmo 
tempo em que é influenciado pela sociedade. Nesse sentido, a partir desse pressuposto, 
buscou-se construir uma biografia histórica, ainda que fragmentada e parcial, de Manoel 
Rodrigues de Melo, tentando identificar e analisar o “pequeno x” desse personagem na 
sociedade em que viveu. 

Para constituir a biografia de Manoel Rodrigues, seguiu-se as recomendações do 
método onomástico, proposto pela micro história italiana (PONI; GINZURBUG, 1989). 
O método consiste na utilização do nome do indivíduo estudado como “bússola” da 
investigação. Nesse sentido, perseguiu-se, ao longo do estudo, o próprio nome de 
Manoel Rodrigues de Melo. Com isso, foi possível montar a trajetória, ainda que difusa, 
do personagem. Em um primeiro momento, identificou-se, nas fontes, as instituições e 
os grupos políticos que Manoel Rodrigues integrou, e, em seguida, mapeou-se as obras 
e artigos que ele publicou. Nesse sentido, esse trabalho inicial de identificação e 
mapeamento apoiou-se no nome do personagem estudado. Ainda seguindo os 
pressupostos do método onomástico, montou-se também uma rede tecida por Manoel 
Rodrigues nos espaços de sociabilidade que ele frequentou. 
Nesse sentido, o escopo documental da pesquisa foi constituído utilizando como eixo o 
nome do personagem estudado. Tal escopo é formado por fontes existentes no acervo 
pessoal de Manoel Rodrigues de Melo, disponível no CEDOC, e no acervo da Academia 
Norte-Rio-Grandense de Letras. Esses acervos estavam compostos, principalmente, 
por dois tipos de fontes: jornais e livros. 

Investigou-se primeiramente os jornais, especificamente, o jornal O poti e o Diário de 
Natal, dos quais foram consultadas as edições publicadas nas décadas de 1940 e 1950, 
período que corresponde ao recorte temporal da pesquisa. Procurou-se investigar 
nestes jornais, os textos publicados por Manoel Rodrigues, considerando-se tanto 
aqueles de natureza literária (poemas, poesias e crônicas), quanto os que abordavam 
diretamente a política, manifestando a insatisfação ou apoio do autor a campanhas, 
projetos e partidos. Analisou-se também a atuação parlamentar de Manoel Rodrigues 
na condição de vereador da cidade de Natal. O jornal Diario de Natal destinava uma 
seção específica (intitulada Política Estadual), na última página do impresso, para 
comentar sobre a política local, destacando discussões na Câmara, polêmicas 
envolvendo vereadores e projetos de leis em trâmite. Nesse espaço, foi possível 
investigar a atuação de Manoel Rodrigues na câmara, acompanhando seus 

posicionamentos, discursos e projetos apresentados. 
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Ainda sobre as análises dos periódicos, utilizou-se as recomendações da historiadora 
Maria Helena Capelato, para quem “a ênfase no papel político da imprensa não a 
descaracteriza como veículo de informação” (CAPELATO, 2003, p.139). Isso implica em 
dizer que, ao longo da leitura dos jornais, se levou em consideração essa ideia, ou seja, 
que, apesar de os jornais expressarem um posicionamento político, as notícias neles 
contidas são úteis para a obtenção de informações. Nessa perspectiva, mesmo que as 
notícias tenham componentes ideológicos, em razão do posicionamento do jornal, elas 
reconstroem os acontecimentos. Para Capelato, um jornal não é um simples difusor de 
notícias, na medida em que as notícias narradas expressam uma determinada 
interpretação. Nesse sentido, quando um jornal divulga, por exemplo, a atuação política 
de Manoel Rodrigues de Melo na Câmara Municipal, ele está narrando essa atuação a 
partir de uma interpretação sobre os acontecimentos. A partir dessa lógica, toda a 
análise da documentação oriunda de jornais levou em consideração a notícia 
propriamente dita e a interpretação que os editores do jornal quiseram expressar. 

Constatou-se que o personagem investia para os jornais divulgarem as suas obras, o 
que revela o seu investimento na promoção e difusão das suas obras.Selecionou-se, 
para esta pesquisa, as obras publicadas por Manoel Rodrigues nos anos de 1940 a 
1950, período em que ele publicou a maioria de suas obras. Entre essas obras, 
destacam-se: Várzea do Açu (1940), Patriarcas e Carreiros (1944), Cavalo de Pau 
(1953) e Chico Caboclo (1957). 

Nas obras consultadas, buscou-se, por um lado, analisar as ideias difundidas pelo 
personagem e, por outro, identificar autores que serviram como referências para ele. 
Para analisar as ideias difundidas pelo personagem, a análise se concentrou, 
especificamente, na interpretação formulada por Manoel Rodrigues sobre a nação 
brasileira. Almejou-se identificar quem eram os sujeitos históricos dessa interpretação, 
que leitura do passado sustentava a matriz interpretativa do personagem e o método 
adotado pelo personagem na escrita das suas obras. Já para investigar as referências 
utilizadas por Manoel Rodrigues, a pesquisa enfocou as notas e as citações diretas e 

indiretas feitas pelo autor em seus textos. 

Foram fundamentais também os pressupostos teóricos dos historiadores Michel de 
Certeau (1982) e Roger Chartier (1990), para os quais não há atores passivos: nem 
leitores, nem ouvintes, nem expectadores. Para ambos, a leitura e a escrita são práticas 
culturais, processos extremamente complexos, que envolvem a experiência e a 
imaginação dos autores sociais deles participantes. Nesse sentido, as produções 
textuais analisadas (especificamente livros e discursos), foram compreendidas pela 
chave explicativa fornecida pelo pelo campo da História Cultural, a qual pressupõe que 
tanto no ato de escrever, como no de ler, os indivíduos reinterpretam a realidade em 
que vivem, recriando significados e encontrando brechas em um sistema cultural. 

 
Resultados e Discussões 

 

A partir da pesquisa realizada, foram obtidos os seguintes resultados: 

1) Ao se mudar para Natal, em 1930, então com 27 anos, Melo estudou na Escola 
Técnica do Comércio, instituição que fazia parte de um projeto da Congregação 
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Mariana, que visava estender a atuação da igreja católica para outras frentes de 
articulação com a sociedade civil. 

1.1) A Congregação Mariana fundou uma caixa cooperativa de assistência, o Centro de 
Imprensa, a Escola de Gazeteiros e a Escola São Vicente de Paulo, além da própria 

Escola de Comércio. 

1.2) Na Escola de Comércio, Manoel Rodrigues teve seus primeiros contatos com o 
núcleo local da Ação Integralista Brasileira que, durante a década de 1930, se reunia 
regularmente no prédio da Escola para realizar assembleias e festividades do 
movimento. Nesse período, Ulisses de Góis, um dos articuladores do movimento 
integralista no Estado, era o diretor da Escola de Comércio. O líder nacional da Ação 
Integralista, Plínio Salgado, visitou a escola e proferiu no prédio da instituição palestras 
para os integralistas potiguares. 

1.3) Manoel Rodrigues aprofundou seus laços com a Ação Integralista Brasileira, 
tornando-se Secretário de Propaganda e Presidente Interino do núcleo estadual dessa 
instituição. 

1.4) A existência da Ação Integralista marca os anos de 1930 como um período de forte 
polarização política a direita, reunida em torno da AIB, e a esquerda, articulada em torno 
da Ação Nacional Libertadora (ANL). A partir de 1937, a AIB passou a ser fortemente 
reprimida pelo Estado Novo, que se apresentava como uma espécie de terceira via. Os 
ideólogos do Estado Novo, dos quais destacam-se Oliveira Viana e Azevedo Amaral, 
formularam a concepção de “democracia autoritária” para diferenciá-lo tanto das ideias 
integralistas, quanto dos comunistas, estes fortemente perseguidos pelo estado 
brasileiro desde 1935. (GOMES, 2012; ABREU, 2008) 

2) Na década de 1940, Manoel Rodrigues escreveu o livro “Várzea do Açu”, no qual ele 
descreve, a partir do método etnográfico, as “tendências positivas do homem sertanejo 
afirmando a sua capacidade criadora, num meio por demais hostil aos seus anseios de 
evolução” (MELO, 1951, p.44). Segundo o autor, a utilização do método etnográfico 
norteia toda obra, pois é a partir deste método que o escritor estuda “o homem na sua 
função diária, normal – no trabalho, em família, na mesa, nas festas, nas danças - 
relacionando-o com os usos e costumes locais” (MELO, 1951, p.21). Valendo-se desse 
método, Manoel Rodrigues busca, ao longo de suas obras, descrever as situações 
vivenciadas por ele e os personagens com quem conviveu quando morou na Várzea do 
Açu. Nesse sentido, o autor descreve a família sertaneja, o vaqueiro, as celebrações 
religiosas e a culinária do sertão. 

2.1) Para analisar os fatos e personagens descritos, Manoel Rodrigues se aproxima do 
pensamento determinista evolucionista, bastante difundido na primeira metade do 
século XX, para o qual os grupos sociais eram classificados a partir da relação que 
mantinham com o ambiente disponível. Nessa perspectiva, o desenvolvimento dos 
grupos fundamentava-se nas condições geográficas, psíquicas, sociais e climáticas nas 
quais os grupos se inseriam. Essa percepção determinista norteia todas discussões 
contidas nas obras Várzea de Açu (1940;1952), Patriarcas e Carreiros (1944), Cavalo 
de Pau (1953) e Chico Caboclo (1957), todas escritas por Manoel Rodrigues de Melo. 

2.2) Utilizando a matriz determinista evolucionista Manoel Rodrigues sintetizou o “tipo 
racial do sertanejo” na figura de Chico Caboclo, um personagem fictício que era 
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“resultado da mistura do índio e do branco, podendo ser enquadrado na classificação 
histórica do mameluco” (MELO, 1957, p.17). Ao longo da obra, Manoel Rodrigues 
caracteriza Chico Caboclo pela vontade e disposição de trabalhar e pelo amor a família. 
A criação desse personagem insere-se na interpretação e na busca pelo descobrimento 
do tipo racial brasileiro. Segundo Monica Pimenta Velloso, na primeira metade do século 
XX, “o problema da identidade nacional assume lugar de relevo. Encontrar um tipo 
étnico específico capaz de representar a nacionalidade torna-se o grande desafio 
enfrentado pela elite intelectual” (VELLOSO, 1993, p.89). Imersos nessa questão, 
diversos autores criaram personagens literários que sintetizavam a nacionalidade. No 
decorrer da primeira metade do século XX, Monteiro Lobato criou o Jéca Tatu, Menotti 
Del Picchia deu vida a Juca Mulato e Roquete Pinto inventou o personagem Mané 
Xique-Xique. A especificidade de Manoel Rodrigues e do seu Chico Caboclo em relação 
a esses autores e seus respectivos personagens está no fato de que para Rodrigues a 
essência da nacionalidade estava no sertão nordestino, pois devido as condições 
geográficas daquela região desenvolveu-se ali as melhores qualidades do brasileiro, 
sendo elas: coragem, disposição para o trabalho e resistência as adversidades. 

2.3) Nas suas obras Manoel Rodrigues recorre a Oliveira Viana, cuja “honestidade 
intelectual não merece contestação” (MELO, 1954, p.24) para caracterizar o sertanejo. 
Nesse sentido, Melo, citando indiretamente Viana, escreve que o sertanejo é marcado 
pela “excelência eugênica dos primeiros povoadores [...] o que ficou patentemente 
provado depois de exaustivas pesquisas no domínio da história. A maior parte do 
elemento português mandado para a Colônia pertencia às melhores famílias do Reino” 
(MELO, 1954, p. 24). 

3) Nas suas obras, Manoel Rodrigues criticou profundamente o sistema político vigente 
a partir de 1930, denominado por ele de “democracia, civilizada, liberal e progressista” 
(MELO, 1957, p.48). Para o autor, os coronéis do século XIX e início do XX foram os 
grandes responsáveis por assegurar o desenvolvimento do país, pois garantiram a 
ordem. Essa situação foi rompida com a Revolução de 1930, que levou o país a 
derrocada, extinguindo todo resquício das práticas políticas características do século 
XIX e XX, como, por exemplo, a figura do patriarca sertanejo e suas práticas 
mandonistas. (MELO, 1953, p. 160) 

4) Manoel Rodrigues também criticou contundentemente a vida urbana e a cidade 
cosmopolita, vista por ele como desagregadora e anti nacional. Para Rodrigues, nas 
zonas interioranas do país estava a essência da nacionalidade. Na percepção do 
personagem, a pátria não era formada somente pelos aspectos naturais, mas sim pelo 
“povo, língua, tradições, cultura e instituições”. Essa concepção sobre a nação foi 
bastante difundida por Plínio Salgado, para quem o sertanejo, descendente direto dos 
bandeirantes, reunia as melhores qualidades dos colonizadores: coragem, amor ao 
território e desprendimento em relação ao materialismo (VELOSSO, 1993). Enquanto 
Plínio Salgado referia-se aos sertanejos de São Paulo, Manoel Rodrigues referia-se aos 
sertanejos do Nordeste, mais especificamente da região da Várzea de Açu. As 
qualidades associadas ao sertanejo remetem a um conjunto de valores, os quais 
baseiam o entendimento dos autores sobre o que deveria ser a nação brasileira, 
pautada no amor à pátria, a família e ao cristianismo. 

5) A despeito das críticas ao sistema político vigente, Manoel Rodrigues se lançou na 
política partidária no ano de 1948, candidatando-se ao cargo de vereador da cidade de 
Natal, pelo Partido da Representação Popular (PRP). O PRP foi um partido nacional 
constituído por ex-militantes integralistas. Na cidade de Natal, o partido só conseguiu 
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eleger Manoel Rodrigues. O partido era pequeno e possuía poucos membros e 
parlamentares à nível estadual e nacional. Para as eleições de 1948, o PRP local 
constituiu uma aliança com o Partido Social Democrático (PSD), enquanto a União 
Democrática (UDN) e o Partido Social Progressista (PSP) constituíram outra coligação. 

5.1) Conforme Jorge Ferreira (2003), a experiência democrática que seguiu de 1945 até 
1964, interrompida pelo golpe militar, foi o primeiro momento na história do país em que 
aconteceram eleições feitas em torno de partidos políticos com campanhas 
movimentando as ruas e com o uso de propagandas políticas. Também pela primeira 
vez as campanhas foram coordenadas por uma Justiça Eleitoral, responsável por 
delimitar regras e limites para a atuação dos políticos durante as eleições, bem como 
verificar os resultados do sufrágio eleitoral. Nesse sentido, Manoel Rodrigues participou 
dessa experiência democrática na condição de político. Durante as eleições, o 
personagem mobilizou novos instrumentos de campanhas (bottos, cartazes, santinhos) 
e articulou-se com partidos políticos a fim de se eleger. 

5.2) Ainda durante as eleições, a candidatura de Manoel Rodrigues foi indicada pela 
Liga Eleitoral Católica (LEC). A liga indicava aos fiéis católicos os candidatos que 
assumissem dois compromissos com a Igreja: combater o comunismo e adotar as 
sagradas escrituras como guia em todos seus posicionamentos na Câmara. 

6) No seu mandato parlamentar, Manoel Rodrigues defendeu ideias católicas e os ideais 
da LEC. Logo que assumiu o cargo de Vereador, no ano de 1949, Rodrigues apresentou 
um projeto na Câmara a fim de colocar a imagem de Cristo na sala de sessões do 
executivo, o que foi aprovado, não sem antes ser alvo de duras críticas dos vereadores 
protestantes Sebastião Moreira e Martinho de Figueira Machado. Em 1951, Manoel 
Rodrigues apresentou um outro projeto solicitando a abertura de um crédito especial 
para a aquisição de uma imagem de Cristo para ser posta no recinto das sessões da 
Câmara Municipal, o que também foi aceito pela maioria dos vereadores. 

7) Ao longo do mandato, Manoel Rodrigues participou de debates intensos na Câmara. 
Um desses girou em torno de um projeto de lei que instituía subsídios para os 
vereadores. O projeto, apresentado por Sandoval Vanderlei, buscava instituir uma 
remuneração mensal para os vereadores, que até então não recebiam salários para 
desempenhar a função. Manoel Rodrigues votou favorável ao projeto. Respondendo os 
vereadores que criticavam o projeto por ser inconstitucional, Rodrigues arguiu que os 
tempos estavam mudando, fazendo com a realidade não correspondesse mais a lei. 
Nos tempos modernos, segundo Rodrigues, “não se pode mais trabalhar de graça” 
(Diário de Natal, 1949, p.8). Antes crítico da política e das transformações do século XX, 
Rodrigues mobilizou as mesmas mudanças que ele denunciava em benefício próprio 

para justificar uma medida que acabou privilegiando-o economicamente. 

8) A atuação de Manoel Rodrigues como parlamentar não se limitou ao espaço 
institucional da câmara. Ao longo do mandato, o político viajou por diversas cidades do 
interior do Rio Grande do Norte (Papari, Nísia Floresta, Currais Novos, além da própria 
capital) para dialogar com a população sobre problemas nacionais e alguns projetos 
para superá-los. Um desses projetos foi o municipalismo, bandeira defendida por Plínio 
Salgado e pelo Partido da Representação Popular durante as décadas de 1940 a 1950. 

8.1) Essa proposta almejava dar maior autonomia aos municípios, fazendo com que 
estes deixassem de ser subordinado aos entes federativos. Com isso, esperava-se que 
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os próprios municípios gerissem seus recursos financeiros e desenvolvessem suas 
atividades econômicas. 

8.2) Pode-se afirmar que à luz das ideias municipalistas, Manoel Rodrigues trabalhou 
arduamente para a emancipação da Vila de Pendências durante a década de 1950. O 
personagem nasceu nesta vila e mantinha com ela um vínculo sentimental. A despeito 
desse sentimentalismo, ele escreveu um memorial requisitando o estatuto de município 
a vila. Para justificar tal estatuto, o memorial ressaltava as características particulares 
de Pendências em comparação a Macau, município em que a Vila era situada. Para 
isso, o autor mobilizou a história de Pendências, desde a colonização, enfatizando o 
papel dos “heróis nacionais”, os primeiros sertanejos, os bandeirantes, na luta contra a 
“barbárie e violência indígena” (MELO, 1954, s/p). O território de Pendências é 
delimitado, no memorial, a partir dos costumes compartilhados pelos que habitavam 
aquela região, o que demonstra uma concepção de espaço distinta daquela adotada 
pelos documentos oficiais, os quais ressaltam as fronteiras naturais do território. Além 
disso, o autor enfatiza que desde o início da colonização, o território da Vila de 
Pendências foi ocupado pelos melhores colonizadores portugueses. O memorial foi 
encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado em 1954, portanto, quando Manoel 
Rodrigues já não exercia mais o cargo de Vereador há três anos. Apesar do projeto ter 
sido derrotado, o engajamento de Manoel Rodrigues indica, por um lado, que o 
personagem não se distanciou completamente da política depois que deixou de ser 

vereador; e, expressa, por outro, a relação entre a sua produção intelectual e a política. 

9) As letras e a política mantiveram relações estreitas no Rio Grande do Norte durante 
o contexto estudado. Em 1954, Manoel Rodrigues de Melo articulou com Nilo Pereira, 
um intelectual potiguar radicado em Pernambuco, a vinda de Gilberto Freyre à Natal. A 
vinda de Freyre foi subsidiada financeiramente pelo Governo do Estado. Na ocasião de 
sua vinda, Freyre proferiu uma palestra no Instituto de Educação sobre alguns 
elementos que uniam o Rio Grande do Norte e Pernambuco. Durante a conferência, 
Freyre ressaltou as vidas de Nísia Floresta e Augusto Severo, dois personagens 
importantes na história do Brasil que transitaram entre os dois estados. Freyre também 
indicou os pesquisadores Edgar Barbosa, Câmara Cascudo e Manoel Rodrigues de 
Melo, e as instituições Casa Euclides da Cunha e a Escola de Psiquiatria Social, como 
responsáveis por tornar Natal uma “moderna cidade”. Além desses dois personagens, 
o autor de Casa Grande & Senzala também destacou a figura de Sylvio Pedroza que, 
segundo ele, caracterizava-se por ser “um governador que já se tornou um exemplo de 
modernidade para os arcaicos e de esportividade para os burocratas encatarrados que 
não deixam as sombras dos palácios ou o interior das repartições.” (FREYRE, 1954, p. 
166) Dessa forma, Freyre associava as práticas modernas aos intelectuais do Estado, 
que, com a contribuição do governador Sylvio Pedroza, eram os propositores da 
modernidade no Rio Grande do Norte. 

9.1) As interfaces entre as letras e a políticas eram tantas que, para Manoel Rodrigues, 
a Universidade, ambiente de instrução, tinha como função preparar os que atuariam nas 
instituições públicas. Para o autor, “A Universidade é a cúpula de toda a cultura 
preparando não apenas doutores, mas técnicos e cientistas de renome que elevam cada 
vez mais o padrão da cultura universal. Desses centros de cultura superior deverão sair 
os expoentes que irão integrar as instituições correlatas” (DIÁRIO DE NATAL, 1960, 
p.4). Não à toa, Manoel Rodrigues tentou ingressar duas vezes, ao longo da década de 
1950, na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Nas duas vezes que tentou, em 
1952 e 1954, Manoel Rodrigues acabou perdendo os prazos de inscrição para concorrer 
as vagas disponíveis. Só em 1957 Manoel Rodrigues começou seus estudos no nível 
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superior, na Faculdade de Direito em Natal. Portanto, o personagem ingressou na 
faculdade quando tinha quarenta e cinco anos de idade, bem diferente dos seus 
companheiros de turma, correspondentes a uma faixa etária entre 20 e 30 anos. 

10) Os intelectuais e os políticos expressaram também no espaço da cidade de Natal 
projetos modernos. Um desses foi o prédio da Academia Norte-Rio-Grandense de 
Letras, construído num terreno doado pelo Governo do Estado, durante a gestão de 
Sylvio Pedroza. O prédio é situado na “cidade alta”, uma região onde o governo do 
Estado investiu maciçamente durante os anos de 1950 a 1970, ampliando ruas, 
calçadas e construindo canteiros arborizados. As obras nessa região, inspiradas por 
empreendimentos modernos, pretendiam modificar a sociabilidade da cidade, 
privilegiando a circulação das pessoas e estabelecendo novas práticas de lazer. 

11) Não à toa o prédio da Academia Norte Rio Grandense de Letras é localizado nesta 
área. O edifício é caracterizado pela imponência, decorrente dos altos pórticos e dos 
amplos salões internos, que encantam qualquer transeunte que passe em frente ao 
prédio. A construção da sede da ANRL levou vinte anos (1950-1970) para ser concluída. 
Durante esses anos, Manoel Rodrigues de Melo foi o presidente da instituição e 
encabeçou a realização do projeto, captando recursos de empresários e comerciantes, 
além dos subsídios fornecidos pelo Estado. Devido ao empenho do ex-presidente, o 
edifício leva o nome de “Casa Manoel Rodrigues de Melo”. Antes crítico das formas de 
sociabilidade e das instituições modernas, Manoel Rodrigues acabou sendo 
transformado em um dos símbolos de empenho na consecução da modernidade 
natalense. 

12) Tanto no discurso de Freyre, quanto após a construção do prédio da ANRL, o nome 
de Manoel Rodrigues passou a ser associado a modernidade natalense. O que é 
particularmente interessante pois, como foi demonstrado ao longo do texto, Manoel 
Rodrigues de Melo manteve uma relação dúbia com a modernidade, sendo, ao mesmo 
tempo, crítico e participe. 

 

Conclusão 

 
Considerando os limites de um relatório de pesquisa, optou-se por investir numa 
discussão específica: a relação entre a política e os intelectuais, a partir da trajetória de 
Manoel Rodrigues de Melo. Ao longo da década de 1930, esse personagem conciliou 
sua militância no movimento integralista com as atividades de leitura e estudo. No 
decorrer da década de 1930, Manoel Rodrigues de Melo escreveu sua primeira obra, 
Várzea do Açu, e integrou as fileiras do núcleo regional da AIB. Nesse sentido, a 
aproximação do personagem com a vida literária e com a vida política deu-se 
simultaneamente. Durante essa década, Manoel Rodrigues se aproximou das ideias de 
autores cujas produções difundiam uma concepção autoritária sobre a nação brasileira   
  
Entre os autores lidos por Manoel Rodrigues de Melo, destaca-se Oliveira Viana e Plínio 
Salgado. Do primeiro, Manoel Rodrigues utilizou referências para enaltecer a figura do 
sertanejo, manipulando, para isso, a leitura do passado colonial feita por Oliveira Vianna, 
para quem os “bons portugueses” foram os responsáveis por colonizar o Nordeste.    
  
No que se refere a Plínio Salgado, Manoel Rodrigues manteve um contato direto com 
ele quando das suas visitas a Natal para confraternizar com os companheiros de camisa 
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verde amarela. A fim de pensar a realidade do homem sertanejo, Manoel Rodrigues 
recorreu a história para pensar no seu surgimento, associando-o a figura do 
bandeirante. Para pensar o bandeirante, Manoel Rodrigues se valeu das ideias de Plínio 
Salgado, para quem o bandeirante foi o grande responsável pela formação do Estado 
Nacional (VELLOSO, 1993, p. 21).    
  
Nesse sentido, Manoel Rodrigues aproveitou algumas noções desses dois pensadores 
(Oliveira Viana e Plínio Salgado) para pensar sua própria realidade. A utilização dessa 
espécie de arcabouço teórico, fornecido pelas suas leituras, indica que as ideias não 
permaneceram enclausuradas nas páginas dos livros, mas assumiram, ao longo da 
trajetória do personagem, formas em projetos de lei e auxiliaram as suas próprias 
práticas cotidianas. Dessa forma, as referências teóricas sobre as quais Manoel 
Rodrigues apoiou sua produção foram apropriadas e ressignificadas pelo autor. Ele 
buscou articular os problemas locais, vivenciados no seu cotidiano, as ideias produzidas 
por outros autores, que viviam em outras realidades e enfrentavam muitas vezes 
problemas distintos. Na qualidade de produtor de bem simbólico, Manoel Rodrigues 
elaborou interpretações sobre a realidade e ofereceu diagnósticos.   
  
  
A partir da trajetória de Manoel Rodrigues de Melo, constatamos que o personagem não 
distinguia a atuação intelectual e a atuação política. As suas produções literárias, suas 
leituras e sua atividade de escrita era utilizada de uma forma específica na 
política, fornencendo subsídios para as suas ações. Entretanto, Manoel Rodrigues foi, 
por vezes, incoerente e contraditório: mesmo sendo critico da democrácia, ele utilizou 
os mecanismos da democracia para atuar como 
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TÍTULO: Gênero, sexualidade e pensamento decolonial 

Resumo 

 

O presente estudo tem por escopo refletir sobre a questão do gênero e da sexualidade 
a partir de epistemologias subalternas e não-essencialistas, pensando em corpos e 
maneiras de se existir que fujam do padrão eurocêntrico estabelecido. Utilizando 
pensamentos subalternizados latinos e africanos que propõem alternativas aos atuais 
pressupostos. A pesquisa se insere dentro da linha de pesquisa Epistemologias 
Insurgentes e Comunicação para a Transformação e realizou ao longo dos semestres 
letivos 2018.2 e 2019.1 discussões teóricas mensais que resultaram nas reflexões aqui 
abordadas. 

 
 
Palavras-chave: Gênero, Sexualidade, Epistemologia; Pensamentos Subalternos. 

TITLE: Gender, sexuality and decolonial thinking 

Abstract 

The present study aims to reflect on the issue of gender and sexuality from subaltern 
and nonessentialist epistemologies, thinking of bodies and ways of existing that deviate 
from the established Eurocentric standard. Using subalternized Latin and African 
thoughts that propose alternatives to current assumptions. The research falls within the 
line of research Insurgent Epistemologies and Communication for Transformation and 
held throughout the semesters 2018.2 and 2019.1 monthly theoretical discussions that 
resulted in the reflections discussed here. 
 
Keywords: Gender, Sexuality, Epistemology; Subaltern thoughts. 

Introdução 

O projeto busca estudar o pensamento decolonial, do sul, com ferramentas 
epistemológicas subalternas e a partir de categorias não essencialistas, pois 
acreditamos que o atual pensamento moderno está carregado de uma imposição hétero 
cisgênero normativa, excludente e que perpetua as desigualdades e não analisam o 
todo. Esta pesquisa dispõe-se a cartografar pensamentos esquecidos pela 
racionalidade ocidental moderna, fazendo uma reflexão crítica acerca dos conceitos e 
paradigmas a partir dos quais tem se construído os conceitos de gênero e a sexualidade. 

Eu utilizei obras estudadas em nossos encontros para desenvolver um trabalho que 
abordasse sobre essas questões, resgatando pensadores latino-americanos e que 
estão distantes da heteronorma pré-estabelecida e do pensamento queer. 
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Metodologia 

 

Corpus de estudo 

Partimos do pressuposto que a ciência moderna ocidental apaga as produções artísticas 
e intelectuais produzidas em países subalternizados, como forma de reforçar seu 
histórico colonizador. A perpetuação dessa prática perpetua a inferiorização de 
pensamentos, deslegitimando-os. Levemos aqui em conideraçao, metodologias que 
resgatem o corpo, gênero e sexo do subalternizado, com teóricos e teóricas da América 
Latina e África tendo seus pensamentos cartografado para construirmos o presente 
trabalho. 

Deu-se enfoque aos estudos da afrocentricidade a partir de Ama Mazana e Elisa Larkin 
Nascimento (2009); feminismo interseccional a partir de Angela Davis (2016), Bell Hooks 
(2015) e Djamilla Ribeiro (2017); feminismos africanos e afro-latino-americanos com 
Sunday Adetunji Bamisile (2013), Sueli Carneiro (2003) e Lélia Gonzalez (2011); 
negritude em Franz Fannon (2008), Achille Mbembe (2014) e Abdias do Nascimento 
(1978); e gênero e sexualidade a partir de Pedro Paulo Gomes Pereira (2018), 

Tertuliana Lustosa (2016), Hija de Perra (2014) e Jota Mombaça (2016). 

Abordagem metodológica 

Partindo de Deleuze e Guattari (1992), adotou-se uma estratégia de método 
cartográfica. A partir das pedagogias da encruzilhada, de Luiz Rufino, entende-se que 
a decolonialidade “deve incidir na produção de conhecimentos e narrativas a partir de 
loci geopolíticos e corpos políticos de enunciação” (2018, p. ...).A partir da cartografia, 
a pesquisa propôs-se a criar novas formas de pensar os nossos corpos, sexos e 
gêneros. 

Desenvolvimento 

Para desenvolver a pesquisa foram realizados um conjunto de atividades, descritas a 
seguir: 

Encontros mensais de estudos realizados nos semestres letivos 2018.2 e 2019.1, com 
diferentes temáticas. Os encontros foram conduzidos pelos integrantes do grupo de 

pesquisa e convidados. 

Para o encerramento do primeiro ano de pesquisa, foi realizado o I Seminário 
Epistemologias Subalternas e Comunicação, que aconteceu nos dias 10, 11 e 12 de 
junho de 2019, com três mesas de discussão, conduzida por integrantes do grupo de 
pesquisa e convidados externos: Epistemologias do Sul e as Narrativas de Resistência, 
Negritude e Interseccionalidade e Epistemologias Decoloniais e Ecologia de Saberes, 
esta última conduzida apenas por participantes externos. 

 

Resultados e Discussões 
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Este presente trabalho tem como intuito discutir sobre gênero e sexualidade em uma 
perspectiva decolonizadora. Vamos debater sobre como recuperar a radicalidade 
política da epistemologia queer, banalizada pelo mainstream acadêmico, mas pensando 
em um "cuir" que emerja dos corpos transviados, não enquadráveis e insurgentes dos 

nossos trópicos. 

Inicialmente, precisamos nos debruçar sobre o pensamento abissal e colonialidade do 
saber, uma vez que as epistemologias subalternas podem ser entendidas como um 
conjunto de pensamentos que fazem frente ao colonialismo instituído na ciência 
moderna ocidental e pode ser definida como o conhecimento que surge fora da 
realidade centrada do mundo. A abissalidade do pensamento é um conceito 
sistematizado por Boaventura de Sousa Santos (2009) que compreende que a realidade 
social é dividida em dois universos distintos, um deles tomado como possibilidade única, 
fazendo o outro sumir. Essas duas realidades se chocam, no sentido em que uma 
submerge à outra: a Europa e América do Norte, marcadas pela história de colonização 
aos povos latino-americanos e africanos, ao se desvincularem de posto e colônia, 
estabeleceram uma relação de poder nas imposições de gostos, pensamentos, culturas 
que marcam a exploração de uma realidade em detrimento de outra - tudo isso 
perpetuando o processo que Quijano chama de colonialidade de pensamento. 

Entendendo que essa imposição de pensamento e colonização do pensamento 
perpassa também pelos nossos corpos e cernes existenciais, trago aqui autores e 
autoras que rompem com a barreira da maneira em como o colonizado se vê referente 
ao colonizador. Fazendo um paralelo sobre os conceitos epistemológicos subalternos a 
respeito de gênero e sexualidade, resgato a autora argentina María Lugones, com os 
textos: “ The coloniality of Gender, Rumo ao feminismo Descolonial e Heterosexualism 
and the Colonial/Modern Gender System.” os quais ela se debruça pela dicotomia 
existente entre o constante “nós” e “eles” - resgatando novamente aqui Quijano. Essa 
dicotomia e dualidade é o eixo principal e fonte das características de estudo das teorias 
subalternizadas. 

Quijano entende que todo o poder é estruturado em relações de dominação, exploração 
e conflitos como atores sociais de luta sob controle de quatro áreas básicas da 
existência humana: sexo, trabalho, autoridade coletiva e subjetividade / 
intersubjetividade, seus recursos e produtos. 

A colonialidade de poder está ligada diretamente a dicotomia poder: branco-europeu-
racional-civilizado / subalterno-irracional-natural-não civilizado-não-humano. Além 
dessa divisão, existe a divisão de gênero homem - mulher e a busca pela equidade, 
uma vez que estamos inseridos em uma sociedade machista e patriarcal. É importante 
deixar claro aqui que o feminismo em que eu irei me referir é relacionado a questão das 
mulheres “de cor” e que foram subjugadas as relações de opressão entre colonizador - 
colonizado. “A mulher branca burguesa apesar de ser subjugada ao homem, era alguém 
que reproduzia raça e capital por meio da sua pureza sexual e sua passividade.” 

(LUGONES, 2007) 

Essas opressões - tanto as de relação entre o colonizador e o colonizado, como o 
homem/mulher - foram sistêmicas, estruturais e tinham como principal intuito fortalecer 
a colônia e enfraquecer os subjugados, colocando-os uns contra os outros, incutir a 
culpa cristã, a imposição de um lugar de “bem” e “mal”, tudo isso serviu para marcar a 
sexualidade feminina como maligna. Tudo isso, segundo Lugones, é o que se define 
como colonialidade de gênero. O seu gênero é o que te torna humano, racional e 
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civilizado. Como indígenas, africanos, escravos são selvagens, segundo a perspectiva 
do colonizador, eles não tem gênero, são tidos como inferiores e irracionais. 

Nesse contexto, Lugones também fala sobre a questão da intersecção, no seguinte 
trecho: “A modernidade organiza o mundo ontologicamente em termos de categorias 
homogêneas, atômicas, separáveis. A crítica contemporânea ao universalismo feminista 
feita por mulheres de cor do terceiro mundo centra-se na reivindicação de que a 
intersecção de raça, classe, sexualidade e gênero vai além das categorias da 
modernidade.” No sentido de interseccionalidade, para Lugones, a colonialidade de 
poder tira todo o poder das mulheres negras e colonizadas, porque elas sequer existem 
dentro desse mundo de dominação. Ela afirma que o processo de se distanciar dessa 
colonialidade imposta sobre os nossos corpos é a libertação da nossa 
subjetividade/intersubjetividade. 

A questão de gênero também não abarca apenas a dicotomia homem - mulher, ela se 
refere a nossa sexualidade individual. No momento em que um estado quis dominar, 
incutindo a culpa cristã, como já foi dito, sobre as nossas relações íntimas. A teoria 
Queer surgiu como uma alternativa de se questionar esses processos e vai de encontro 
“A teoria” vigente. No entanto, autores sudacas mostram que o próprio nome Queer, em 
inglês, é um reflexo de como esse processo de colonização é forte e não engloba quem 
somos. Um deles é Pedro Paulo com Queer decolonial: quando as teorias viajam, em 
que afirma que apesar do pensamento queer resgatar a ideia de decolonialidade no 
sentido de ir contra as normatividades, ela mantém a hierarquização de poder colônia e 
colonizador. 

Resgatando também Hija de Perra, uma autora chilena que com o texto: “Interpretações 
imundas de como a Teoria Queer coloniza nosso contexto sudaca, pobre de aspirações 
e terceiro-mundista, perturbando com novas construções de gênero aos humanos 
encantados com a heteronorma” questiona exatamente sobre como o processo da teoria 
queer pode ser apenas mais uma forma de perpetuar o capital norte-americano sobre 
corpos latino americanos que já existem (desde antes a concepção da teoria queer) sem 

se encaixarem na binariedade dos gêneros incutida pelos norte-americanos. 

Para concluir, eu trago o texto dos autores Júlia Dias e Élton de Mello, Feminismo 
Decolonial e Teoria Queer: limites e possibilidades de diálogo nas relações 
internacionais. Eles afirmam que apesar de existir um limite na questão da 
interseccionalidade e a teoria queer, as teorias encontram um ponto de se 
complementarem, falando: “Assim como o pensamento decolonial, a Teoria Queer 
questiona os padrões considerados naturais, tradicionais ou estabelecidos a partir de 
uma visão marginalizada da ordem social. Ademais, a perspectiva também contesta o 
pensamento binário, e consequentemente hierarquizante, da sociedade moderna que 
determina os conceitos duais de identidade-diferença, civilizado-bárbaro, ordem-
desordem, homem-mulher, heterossexual-homossexual.” 

 

Conclusão 

 

O nosso processo histórico foi marcado por padrões de dominação e violência, a partir 
dos povos colonizadores em perspectiva aos povos colonizados. Pensando nisso, 
trouxe autores e autoras e realidades que retratam a nossa história partindo do ponto 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1050 

 

de vista do próprio povo subjugado, por meio de um processo de metodologia de 
pesquisa cartografada e levando o autor a refletir sobre a questão dos corpos e gêneros. 

Trago aqui uma proposta de produzirmos conteúdos, acadêmicos ou não, que reflitam 
nossa história sem resgatar o processo excludente e violento que nos foi imposto. 
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TÍTULO: PLANO DE TEXTO, RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA E VISADA 

ARGUMENTATIVA NO GÊNERO JORNALÍSTICO REPORTAGEM 

Resumo 

A responsabilidade enunciativa é um tema que permeia a linguagem humana. Interessa-
nos saber se o locutor enunciador assume a responsabilidade enunciativa pelo conteúdo 
proposicional do seu dizer ou não. Quando não assume, estar-se diante de um quadro 
mediativo. Seguindo essas vertentes, esta pesquisa apresenta como objetivos: 
identificar, descrever, analisar e interpretar o gênero jornalístico reportagem no que 
concerne à assunção da responsabilidade enunciativa e à mediatividade. A respeito da 
metodologia, é do tipo qualitativa de natureza interpretativista. O corpus analisado é 
constituído de quatro reportagens jornalísticas extraídas de veículos de comunicação 
presentes no âmbito digital, a saber: El País, O Globo, Folha de S. Paulo e Estadão. A 
escolha das reportagens jornalísticas, selecionadas no mesmo espaço temporal, partiu 
do delineamento temático acerca dos cortes orçamentários na educação. Teoricamente, 
o estudo fundamenta-se nos postulados da Análise textual dos discursos (ATD), em 
diálogo com Rabatel (2016), Adam (2011), Guentchéva (2011) e com Lage (2005) para 
a compreensão do gênero reportagem. A análise dos dados aponta que nas quatro 
revistas há a presença de instâncias enunciativas - o locutor enunciador primeiro (L1/E1) 
e os enunciadores segundos (e2), que demonstram a (não) assunção da 
responsabilidade enunciativa. 
 
Palavras-chave: Gênero reportagem; Responsabilidade Enunciativa; Visada 

argumentativa. 

TITLE: TEXT PLAN, COMMITMENT AND ARGUMENTATIVE AIMED IN JORNALISTIC 

REPORTAGE GENRE 

Abstract 

The enunciative responsibility is a theme that permeates the human language. We are 
interested in knowing whether the enunciating speaker assumes the enunciative 
responsibility for the propositional content of his saying or not. When it does not assume, 
it is a mediative framework. Following these aspects, this research presents as 
objectives: to identify, describe, analyze and interpret the journalistic genre reporting with 
regard to the assumption of enunciative responsibility and mediativity. Regarding the 
methodology, it is of the qualitative type of interpretative nature. The analyzed corpus 
consists of four journalistic reports extracted from media outlets in the digital field, 
namely: El País, O Globo, Folha de S. Paulo and Estadão. The choice of journalistic 
reports, selected in the same timeline, was based on the thematic design on budget cuts 
in education. Theoretically, the study is based on the postulates of Textual Discourse 
Analysis (ATD), in dialogue with Rabatel (2016), Adam (2011), Guentchéva (2011), as 
well as with Lage (2005) to understand the reporting genre. . The data analysis indicates 
that in the four journals there are the presence of enunciative instances - the first 
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utterance speaker (L1 / E1) and the second utterers (e2), which demonstrate the (non) 
assumption of enunciative responsibility. 
 
Keywords: Genre reportage; Enunciative responsibility;Argumentative aimed. 

Introdução 

Neste trabalho, propomo-nos a discutir a responsabilidade enunciativa e a visada 
argumentativa no gênero reportagem, que é reconhecido dentro do domínio discursivo 
jornalístico como um dos gêneros mais relevantes, uma vez que permite um trabalho de 
aprofundamento na temática, ressaltando diversos aspectos e perspectivas. Como 
define Lage (2005), a reportagem constitui a maior parte da produção jornalística 
moderna e, diferentemente das notícias cotidianas - que pressupõem apresentação bem 
mais sintética e fragmentária - esse gênero textual não é apenas uma estruturação de 
dados convenientemente tratados, mas sim a exposição que combina interesse do 
assunto com o maior número possível de dados, formando um todo compreensível e 
abrangente. 

Esta investigação fundamenta-se no âmbito da Linguística Textual (LT), nos postulados 
da Análise textual dos discursos (ATD), em diálogo com teorias linguísticas 
enunciativas, com Rabatel (2016), Adam (2011) e Guentchéva (1994, 2011). 
Neste estudo, buscamos responder às seguintes questões: (1) Como o locutor 
enunciador primeiro (L1/E1) assume a responsabilidade enunciativa? Quais marcas 
linguísticas apontam a orientação argumentativa dos enunciadores? (3) Quais marcas 
linguísticas presentes nas reportagens induzem a um quadro de mediatividade? Para 
responder a essas indagações, estabelecemos como objetivos identificar, descrever, 
analisar e interpretar quatro reportagens no que concerne à responsabilidade 
enunciativa e à visada argumentativa no gênero jornalístico reportagem. A 
responsabilidade enunciativa (RE) é considerada uma das principais noções e 
categorias da análise textual dos discursos (ATD) e é, também, um dos níveis propostos 
por Adam (2011). Esse dispositivo textual, que pode ser individual ou coletivo, é 
compreendido como a assunção por determinadas entidades ou instâncias acerca do 
que é enunciado, ou na atribuição de alguns enunciados a certas instâncias. Sobre a 
mediatividade, Guentchéva (2011) concebe como a expressão da não responsabilidade 
do conteúdo proposto a partir de um enunciado por um enunciador. Dessa maneira, 
quando o locutor enunciador não assume a responsabilidade enunciativa, estamos 
diante de um quadro mediativo. Essa escolha do locutor enunciador é marcada na 
língua. Em algumas línguas, como a búlgara, a turca e algumas línguas indígenas 
brasileiras, há um morfema na forma verbal que tem a função de deixar claro para o 
interlocutor (leitor ou ouvinte) se ele assume ou não o conteúdo proposicional. De 
acordo com Guentchéva (1994, 2011), a noção de assunção da responsabilidade 
enunciativa se vê aplicada a fenômenos de natureza diversa e em sistemas gramaticais 
particulares. É assim que se recorre, frequentemente, a essa noção para analisar a 
noção de mediatividade. 

Essa iniciativa de realizar uma da responsabilidade enunciativa em reportagens 
jornalísticas é uma maneira contribuir para os estudos do grupo de pesquisa em Análise 
Textual dos Discursos e expandir a análise linguística na interface Linguagem e 

Jornalismo. 

 
Metodologia 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1054 

 

 

Esta investigação enquadra-se como uma pesquisa qualitativa de natureza 
interpretativista, uma vez que o processo de elaboração do estudo envolveu, 
inicialmente, a compreensão dos fenômenos para, em seguida, apresentar a 
interpretação a respeito deles (Cf. BOGDAN; BIKLEN, 1994). Em relação ao método, a 
pesquisa qualitativa é indutiva, porque foram desenvolvidos conceitos, ideias e 
entendimentos encontrados nos próprios dados analisados, em vez de coletar dados 
para comprovar teorias, hipóteses e modelos idealizados (Cf. CRESWELL, 2010). 

Quanto ao corpus, esta análise utilizou-se de quatro reportagens jornalísticas extraídas 
de veículos de comunicação presentes no âmbito digital, a saber: El País, O Globo, 
Folha de S. Paulo e Estadão. Para a investigação, foram realizados recortes temáticos 
e temporais. Primeiramente, o tema que norteou a escolha das reportagens foi o corte 
orçamentário sofrido pelas Universidades Federal em 2019. Diante da relevância que 
esse fato tem não somente para os estudantes, como também para a sociedade no 
geral, pretendeu-se através desta pesquisa identificar o posicionamento dos principais 
jornais online acerca do fato citado, e principalmente compreender o engajamento dos 

jornalistas nas reportagens analisadas. 

Acerca do recorte temporal, priorizou-se os materiais veiculados no período de 30 de 
abril de 2019 até 15 de maio de 2019, período em que foram anunciados os cortes e 
que ocorreram as mais fervorosas discussões sobre o assunto. Quanto à escolha dos 
jornais, optou-se pelo El País, O Globo, Folha de S. Paulo e Estadão porque, ainda que 
existam muitos veículos de comunicação no âmbito online, esses são os que têm maior 
abrangência nacional e que também se dedicaram a realizar uma cobertura mais 
aprofundada sobre a temática analisada. 

 
Resultados e Discussões 

 

Caracterização do gênero jornalístico reportagem 

No âmbito jornalístico, a reportagem certamente é um dos gêneros mais relevantes, 
uma vez que permite um trabalho de aprofundamento na temática, ressaltando diversos 
aspectos e perspectivas. Como define Lage (2005), a reportagem constitui a maior parte 
da produção jornalística moderna e, diferentemente das notícias cotidianas - que 
pressupõem apresentação bem mais sintética e fragmentária - esse gênero textual não 
é apenas uma estruturação de dados convenientemente tratados, mas sim a exposição 
que combina interesse do assunto com o maior número possível de dados, formando 
um todo compreensível e abrangente. 

Ainda no sentido comparativo, o autor explica que, enquanto a notícia trata de um 
acontecimento que contém elementos de ineditismo, atualidade e proximidade, a 
reportagem trata de um assunto, determinado ou não, por um fato gerador de interesse. 
Além disso, a notícia não depende, em regra, das intenções dos jornalistas, ao passo 
que a reportagem decorre justamente da intenção e da “visão jornalística” dos fatos. 
Dessa forma, levando em consideração que a reportagem é mais extensa e completa, 
este trabalho é construído tendo como base esse gênero jornalístico que permite maior 
aprofundamento. É importante ressaltar, contudo, que, devido à ascensão das novas 
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tecnologias e ao advento da internet, a reportagem migrou para o meio digital, ganhando 
novos formatos e características. Dessa forma, esta pesquisa visa analisar reportagens 
extraídas do âmbito do jornalismo online. 

Descrição do plano de texto do gênero jornalístico reportagem 

Para Adam (2011, p. 257), “um texto pode ser constituído de trechos sucessivos que 
formam subconjuntos em seu interior”. Dessa forma, o autor demonstra que a estrutura 
textual é composta por blocos de texto que proporcionam um encadeamento de ideias 
e a consequente organização proposta pelo gênero. Nessa perspectiva, o plano de texto 
atua como um unificador das diferentes partes do texto, permitindo a compreensão (de 
quem lê) e a produção (de quem escreve). 

Conforme já mencionado, o corpus desta pesquisa refere-se às reportagens 
jornalísticas veiculadas pelos jornais El País, O Globo, Folha de São Paulo e Estadão, 
no mesmo espaço temporal (de 30 de abril a 15 de maio de 2019). A seguir, noquadro 
1, realizamos a descrição dos planos de texto das reportagens analisadas. 

Plano de texto: Reportagem do El País 

Publicada no dia 06 de maio de 2019, em São Paulo, a reportagem do jornal El País 
está classificada na editoria ‘Política’. Com relação ao aspecto estético do texto, nota-
se a presença de um cabeçalho, o qual é composto pelo chapéu (“Cortes na Educação”), 
cuja função no âmbito jornalístico é a de definir através de poucas palavras o assunto 
da matéria. Além disso, ainda no cabeçalho, há o título da reportagem: “Os primeiros 
efeitos da asfixia financeira de Bolsonaro sobre as ciências do Brasil”, escrito com uma 
fonte maior e destacado em negrito, a fim de atrair a atenção do leitor, bem como 
sintetizar o conteúdo textual exposto. 

Logo abaixo, há a linha fina, a qual tem o objetivo de complementar a mensagem dada 
no título. Nesse caso, utilizou-se: “Governo bloqueou dinheiro de pesquisas e 
universidades para se adequar a teto de gastos. Várias instituições preveem faltar verba 
para água e luz e se queixam de movimento anticiência”. Em seguida, há a imagem que 
ilustra a reportagem, seguida pela legenda e o crédito do fotógrafo. Na sequência, 
observa-se a presença da assinatura da autora (Regiane Oliveira), seguida do local (São 
Paulo), data (06 de maio de 2019) e horário (13h21) da publicação. 

A reportagem é dividida em quinze parágrafos extensos, os quais seguem a estrutura 
padrão da reportagem jornalística. Além disso, o jornal faz uso de destaques de partes 
do texto ao longo da reportagem, com o objetivo não somente de ressaltar uma 
informação importante, como também de trazer fluidez e dinamicidade à leitura. Outro 
aspecto observado é o uso de retranca, a qual no jornalismo trata-se de uma matéria 
subordinada à matéria principal com o objetivo de complementá-la. Na reportagem 

analisada, a retranca traz como título a frase: “Crise nas universidades”. 

Há a predominância da sequência narrativa, uma vez que os fatos são narrados a fim 
de explicar um ocorrido. Além disso, a sequência argumentativa também se faz presente 
em virtude das escolhas lexicais do autor que demonstram o seu posicionamento quanto 

à temática. 

Plano de texto: Reportagem de O Globo 
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Já no jornal O Globo, a reportagem analisada foi veiculada no dia 15 de maio de 2019 
e está classificada na editoria ‘Sociedade’. Semelhante aos demais jornais, nota-se a 
presença de um cabeçalho, o qual é composto pelo título da reportagem: “Bloqueio na 
Educação é o maior desde 2016”, que também recebe destaque em virtude da fonte 
maior; bem como pela linha fina: “Nos últimos três anos, percentual subiu de 6,4% para 
31,4% dos recursos não obrigatórios, que não incluem folha de pagamento”. 

Logo abaixo, há a presença da assinatura da autora (Renata Mariz), seguida pela data 
(15 de maio de 2019) e horário (20h00) da publicação. Na sequência, observa-se a 
imagem escolhida para ilustrar a reportagem, sendo essa a fachada no prédio onde está 
sediado o Ministério da Educação em Brasília, conforme explica a legenda 
acompanhada do crédito do fotógrafo (Daniel Marenco/Agência O Globo). 

Partindo para o corpo do texto, o jornal O Globo opta por citar o local de publicação 
(Brasília) no espaço que antecede o início do primeiro parágrafo, sendo a reportagem 
composta por doze parágrafos. Além disso, o jornal faz uso de um gráfico, com o objetivo 
de reunir os dados referentes à pasta do contingenciamento sobre a verba discricionária 
dos anos de 2016 a 2019. Esse é um recurso visual no âmbito jornalístico, 
especialmente no digital, que ajuda a sintetizar as informações e contribui para a 
dinamicidade do texto. 

A reportagem do O Globo também traz a retranca, com o título: “Cortes atingem 
educação em todos os níveis”, sinalizando o encaminhando da reportagem para outro 
aspecto do tema. Quanto às sequências, observa-se predominância da Argumentativa 
e Narrativa. 

Plano de texto: Reportagem da Folha de S. Paulo 

A Folha de S. Paulo traz a reportagem na editoria “Educação”, e conta com a um 
cabeçalho composto pelo chapéu: “Governo Bolsonaro”, pelo título: “Bloqueios no MEC 
vão do ensino infantil à pós-graduação”, e pela linha fina, que diz: “Ministério da 
Educação diz que corte de R$ 7,3 bi é técnico e operacional”. 

Na sequência, observa-se a data (05 de maio de 2019) e a hora (16h19) de publicação. 
Além disso, há também a assinatura do autor (Paulo Saldaña). Em seguida, antes de 
iniciar o texto, a Folha de S. Paulo opta por citar o local de publicação (Brasília) no 
espaço que antecede o primeiro parágrafo. Após isso, inicia-se a reportagem 
propriamente dita, a qual se divide em vinte parágrafos. 

Quanto à linguagem não verbal, a reportagem analisada apresenta um diferencial das 
demais, pois traz introduzida ao corpo do texto uma galeria de imagens contendo a 
sequência de quatro fotos relacionadas ao Ministro da Educação, Abraham Weintraub, 
e estando todas acompanhadas pelas respectivas legendas e pelo crédito dos 
fotógrafos. O recurso é uma possibilidade presente no jornalismo digital para garantir a 
multimidialidade da reportagem. Além da galeria, a reportagem também traz uma quinta 
imagem, dessa vez mostrando a fachada da Universidade Federal da Bahia, que é uma 
das instituições de ensino citadas na reportagem. Há ainda a legenda e o crédito do 

fotógrafo (Euler Paixão/Folhapress). 

Predominam-se as sequências argumentativa e narrativa, uma vez que o autor utiliza 
fatos para chegar à sua conclusão argumentativa, bem como sustentá-la. 
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Plano de texto: Reportagem do Estadão 

No jornal Estadão, a reportagem é classificada na editoria “.Edu”, sobre a qual é possível 
ressaltar a referência digital em virtude do uso do ponto antecedendo a palavra, bem 
como a abreviação do termo ‘educação’ - características comuns do âmbito online. Logo 
no início da página, encontra-se em destaque o título da reportagem: “MEC desiste de 
cortes em universidades por ‘bagunça’ e diz que todas sofrerão contingenciamento”; 
seguido da linha fina: “Contingenciamento de recursos será estendido a todas as 
universidades federais no 2º semestre, e não só onde houver 'balbúrdia'”. Na sequência, 
há a presença da assinatura da autora (Renata Agostini), acompanhada da marca do 
jornal (O Estado de S. Paulo), e também da data (30 de abril de 2019) e da hora (23h05) 
de publicação. 

Antecedendo o primeiro parágrafo, há o local da publicação da reportagem (Brasília). 
Em seguida, inicia-se o texto, cuja divisão paragrafal constitui seis parágrafos. Além 
disso, constata-se a presença da linguagem não verbal através do uso de imagem ao 
centro do texto, mostrando a fachada do prédio onde está sediado o Ministério da 
Educação em Brasília. Na legenda, tem-se o seguinte: “Após declaração do ministro 
Abraham Weintraub, MEC recuou de cortar verbas de universidades por causa de 
'balbúrdia'”, acompanhada pelo crédito do fotógrafo (Geraldo Magela/Agência Senado). 

Quanto às sequências, observa-se predominância da Argumentativa e Narrativa. 

As instâncias enunciativas 

Um locutor enunciador primeiro assume a responsabilidade enunciativa quando assume 
o conteúdo proposicional de um enunciado (RABATEL, 2008, 2016). No caso das 
reportagens, os jornalistas (L1/E1) tem a função de trazer à tona uma visão aprofundada 
sobre os fatos narrados, buscando ir além do factual. Através da checagem aprimorada 
das informações e do ato de ouvir diferentes fontes, o repórter traz conclusões sobre 
acontecimentos e apresenta à sociedade um posicionamento sobre determinada 
temática. 

Para a análise dos textos presentes nos quatro veículos de comunicação, fez-se o 
recorte de excertos que contribuem para a compreensão da responsabilidade 
enunciativa do conteúdo proposicional veiculado. A seguir, apresenta-se no quadro 2 as 
instâncias enunciativas que foram identificadas nas reportagens. 

Conforme é possível enxergar no quadro acima, os quatro jornais trazem, cada qual em 
suas reportagens, a presença de diferentes locutores enunciadores primeiro (L1/E1), os 
quais estão na fonte do enunciado. Sobre isso, ressalta-se que o locutor pode ser 
definido como sendo o aparelho físico responsável pela enunciação de um enunciado, 
e o enunciador primeiro é aquele que assume a responsabilidade enunciativa pelo 
conteúdo proposicional do seu dizer. Portanto, quando há a coincidência do locutor com 
o enunciador, diz que há sincretismo entre eles, configurando-se o fenômeno chamado 
de locutor enunciador primeiro (L1/E1), sobre o qual será falado na análise. 

Dos veículos de comunicação analisados, todas trazem, em suas reportagens, as 
assinaturas dos autores: El País (Regiane Oliveira), O Globo (Renata Mariz), Folha de 
S. Paulo (Paulo Saldaña) e Estadão (Renata Agostini), sendo os repórteres, nos casos 
analisados, os chamados diferentes locutores enunciadores primeiro (L1/E1). Além 
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disso, nota-se também a manifestação dos enunciadores segundo (e2) através da não 
assunção da responsabilidade enunciativa em alguns momentos em que os repórteres 
se afastam do dito e imputam a outro enunciador (e2) a responsabilidade pelo conteúdo 
proposicional. A discriminação de cada um dos enunciadores segundo das reportagens 

analisadas podem ser vistas no quadro acima. 

Ainda dentro da perspectiva de responsabilidade enunciativa, é possível verificar que 
algumas marcas linguísticas nos editoriais contribuem para a manifestação opinativa 
dos autores dos textos. Na análise, esses elementos foram separados em dois grandes 
grupos, conforme especificam os quadros 3 e 4. O primeiro refere-se às marcas 
linguísticas do L1/E1, as quais foram subdividas em categorias inspiradas nas 
formuladas por Adam (2011) acerca do grau de responsabilidade enunciativa. O 
segundo grande grupo é formado pelas marcas linguísticas do e2, identificadas nesta 
análise pelos verbos “dicendi”, pelos conectores de conformidade e pelos discursos 
direto com uso de aspas. Após os quadros 3 e 4, parte-se para a exemplificação com 
alguns excertos retirados dos jornais analisados. 

Marcas de enunciação do L1/E1 

[1] Os anos de bonança econômica, especialmente no segundo Governo do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e primeiro Governo de Dilma Rousseff, chegaram 
a quebrar essa lógica. (Reportagem - El País, grifos nossos) 

No excerto [1], identificado no jornal El País, é possível constatar a presença de algumas 
marcas linguísticas que demonstram o engajamento do L1/E1 com o conteúdo 
proposicional, sendo essas destacadas em negrito. A primeira trata-se do termo 
“bonança”, o qual pertence à classe gramatical dos adjetivos e pode ser classificado 
como um lexema avaliativo, demonstrando dessa forma que o autor traz para o 
enunciado a sua opinião quanto à situação econômica nos anos referenciados. Na 
sequência, nota-se a presença do “especialmente”, um advérbio de modo que propicia 
uma situação de modalização, visto que essa escolha lexical parte da vontade do L1/E1 
de restringir o contexto analisado a determinados governos. Além disso, ao final do 
excerto, também se percebe o engajamento do repórter quando, através da expressão 
“chegaram a quebrar essa lógica”, demonstra-se uma constatação feita por ele. 

[2] Os dados exibidos pelo ministro da Educação cobriram apenas o período de 2016 a 
2019. A pasta foi procurada para explicar o motivo de um bloqueio tão elevado em 2019 
em relação aos anos anteriores mostrados, mas não obteve retorno. (Reportagem - O 
Globo) 

Já no exemplo [2] extraído do jornal O Globo, as marcas linguísticas que evidenciam o 
engajamento do L1/E1 no conteúdo proposicional foram as seguintes: primeiramente, o 
uso do termo “apenas”, que se trata de um advérbio de intensidade cuja presença no 
texto contribui para identificar que o L1/E1 julga que os dados exibidos pelo Ministro da 
Educação envolveram uma pequena mostra temporal. Ainda no mesmo exemplo, 
percebe-se o uso de outro advérbio de intensidade, o “tão”, o qual remete a ideia de 
algo numeroso; dessa forma, a voz do L1/E1 é evidenciada levando à compreensão de 
que o repórter identificou como excessivo o bloqueio financeiro realizado nas instituições 
de ensino. Por fim, o uso do conector “mas” traz à tona a perspectiva da adversidade, 
demonstrando o engajamento do L1/E1 ao fazer uma quebra de expectativas ao trazer 
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a público que o Ministério da Educação não respondeu às indagações do repórter para 
a construção da reportagem. 

[3] Mas na rubrica de bolsas, tanto para o ensino superior quanto relacionada à 
educação básica, o corte é um pouco maior: 23% dos R$ 3,4 bilhões reservados para 

essa finalidade foram congelados. (Reportagem – Folha de S. Paulo) 

Inicialmente, o excerto [3] analisado no jornal Folha de S. Paulo já faz uso de um 
conector - “mas”, que propicia no conteúdo proposicional uma ideia de adversidade. 
Nesse caso, fica claro que o L1/E1 está fazendo um contraponto com algo que foi 
enunciado anteriormente, demonstrando dessa forma o engajamento do repórter. Na 
sequência, novos conectores são utilizados, dessa vez o “tanto, quanto”, cuja função no 
texto é a de demonstrar que a situação narrada é identificada em dois contextos 
diferentes, isto é, ensino superior e educação básica. Essa marca linguística, nesse 
caso, contribui para que seja exprimido que o L1/E1 não está realizando uma análise 
somente de um cenário, mas de todos que foram atingidos pelos cortes. Além disso, a 
expressão “pouco maior”, composta respectivamente por um advérbio de intensidade e 
um adjetivo, representa um lexema avaliativo, visto que exprime que, na opinião do 

autor, o percentual citado é superior ao esperado. 

[4] O ministério avaliou, porém, que a decisão poderia ser questionada na Justiça e, por 
isso, decidiu recuar. O plano é aplicar agora o contingenciamento de cerca de 30% para 
todas as universidades do País até que a pasta publique regras mais claras para a 

definição de cortes. (Reportagem – Estadão) 

Na análise [4] do jornal Estadão, constata-se a presença de alguns conectores, como 
“porém”, que indica adversidade; “e”, que traz a ideia de adição; e “por isso”, que, no 
caso analisado, remete a uma consequência daquilo que foi dito ou feito, estabelecendo 
uma relação semântica com um acontecimento anterior. Esses conectores, além de 
darem sentido ao conteúdo proposicional, contribuem para marcar a voz do L1/E1. Com 
o uso “porém”, o autor consegue demonstrar que a avaliação realizada pelo ministério 
só ocorreu em virtude de fatos anteriores. Já o uso do “e” acompanhado do “por isso” 
foi uma maneira que o L1/E1 encontrou de apresentar que a atividade do ministério de 
recuar quanto à justificativa inicial para os cortes foi uma consequência dos 
questionamentos que poderiam ser advindos da Justiça. Além disso, o uso do “agora”, 
que é um dêitico temporal, trata-se de uma estratégia utilizada pelo repórter de situar o 
leitor no tempo e espaço. Por fim, a expressão “mais claras”, cujos termos representam 
respectivamente um advérbio de intensidade e um adjetivo, demonstra o engajamento 
do L1/E1 por se tratar de um lexema avaliativo. 

Marcas de enunciação do e2 

Assim como existem momentos em que o locutor enunciador primeiro se aproxima do 
conteúdo proposicional a fim de assumir a responsabilidade pelo dito, existem também 
os casos em que este procura se distanciar do conteúdo proposicional, imputando a 
outro a responsabilidade enunciativa e assumindo apenas a função de locutor. Nesse 
sentido, quando L1/E1 não está na fonte do dizer, os enunciadores segundos (e2) 
assumem a responsabilidade enunciativa, o que se configura como um quadro de 
mediatividade. 
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Nas reportagens analisadas, esse fenômeno se manifestou algumas vezes, revelando 
o distanciamento do L1/E1 quanto ao que estava sendo enunciado e, portanto, 
transferindo-se a responsabilidade enunciativa para outras vozes. Isso também ocorre 
quando o repórter deseja, por exemplo, trazer um argumento de autoridade aos fatos 

narrados, a fim de garantir embasamento à construção argumentativa. 

No caso das reportagens dos quatro jornais analisados, foram encontrados trechos que 
revelaram a voz dos enunciadores segundos. Seguem alguns deles (ver anexo dos 
excertos).  

O que há em comum na maioria dos excertos acima mencionados é a presença dos 
chamados verbos “dicendi”, como foi demonstrado no Quadro 4. Eles têm a função de 
remeter ao discurso direto ou indireto de outra pessoa. No caso das reportagens, esse 
mecanismo foi utilizado pelos autores para trazer ao texto outras vozes e retirar do 
produtor do texto a responsabilidade enunciativa. Nesses casos, o autor se afasta do 
conteúdo proposicional e imputa a outro indivíduo ou instituição a responsabilidade pelo 
dito. 

Conforme mostrado no Quadro 4, os verbos utilizados pelos jornais que remeteram à 
fala foram afirmar (9); informar (6); divulgar (2); defender (4); anunciar (2); apontar (1); 
manifestar (1); publicar (1); sentir (1); argumentar (1); determinar (1); definir (1); temer 
(1); confirmar (1), sendo os dois primeiros – afirmar e informar – os de maior incidência 
nas reportagens. A função desses verbos é deixar claro que o conteúdo proposicional 

exposto se refere a outras pessoas. 

(ver a finalização dos resultados em anexo) 

 
Conclusão 

 
Neste trabalho, discutimos como a responsabilidade enunciativa e a visada 
argumentativa, enquanto dispositivos enunciativos, são marcados no gênero discursivo 
textual reportagem. Para tanto, descrevemos as instâncias enunciativas presentes nos 
textos analisados, constituídos por quatro reportagens de jornais online (Do País, O 
Globo, Folha de S. Paulo e Estadão), e pudemos analisar o engajamento do locutor 
enunciador primeiro (L1/EI), nesse caso o repórter que assina a matéria, bem como a 
imputação do dizer aos enunciadores segundos (e2), gerando, dessa maneira, um 
quadro mediativo, conforme Guentchéva (1994, 2011). Com base na Análise Textual 
dos Discursos (ADAM, 2011), foi possível demonstrar o plano de texto de cada 
reportagem analisada, além da identificação das sequências textuais predominantes, 
como a argumentativa e a narrativa, as quais objetivaram a orientação argumentativa 
pretendida pelos enunciadores.  
 
Por fim, percebemos que a investigação em texto jornalístico contribui para a 
compreensão desse domínio discursivo e que a assunção da responsabilidade 
enunciativa é estruturada por meio de argumentos que auxiliam na produção opinativa 
dos meios de comunicação, a exemplo dos jornais online. 
 
Referências 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1061 

 

ADAM, Jean-Michel. A linguística textual: introdução à análise textual dos discursos. 
Tradução Maria das Graças Soares Rodrigues, João Gomes da Silva Neto, Luis 
Passeggi e Eulália Vera Lúcia Fraga Leurquin. 2. ed. rev. e aum. São Paulo: Cortez, 
2011. 

ARAÚJO, C. R. de. O domínio discursivo do jornalismo escrito: um estudo sobre 
editorial. PUC-Minas: 2002. Dissertação em Letras. 

BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educação: uma introdução 
à teoria e aos métodos. Tradução: Maria João Alvarez, Sara Bahia dos Santos e Telmo 

Mourinho Baptista. Porto: Porto Editora, 1994. (Coleção Ciências da Educação). 

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 
Tradução Magda Lopes. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

DOLZ, B.; SCHNEUWLY, J. Gêneros e progressão em expressão oral e escrita: 
elementos para reflexões sobre uma experiência suíça (francófona). In: Gêneros orais 
e escritos na escola. Tradução e org. de Rojo, R. e Cordeiro, G. L. Campinas: Mercado 
de Letras, 2004. P. 41-70. 

GUENTCHÉVA, Zlatka. L’ opération de prise em charge et la notion de médiativité. In: 
DENDALE, Patrick; COLTIER, Danielle. La prise en charge énonciative: éthudes 
théoriques e empiriques. Bruxelles: De Boeck/ Duculot, 2011, p. 117-142. 

GUENTCHÉVA, Zlatka. Manifestations de la catégorie du médiatif dans lês temps du 
français. Langue Française, Paris, v. 102, n. 1, 1994, p. 8-23. Disponível em:< 
http://www.persee.fr/doc/lfr_0023-8368_1994_num_102_1_5711>. Acesso em: 18 dez. 
2015. 

GUENTCHÉVA, Zlatka. L’ opération de prise em charge et la notion de médiativité. In: 
DENDALE, Patrick; COLTIER, Danielle. La prise en charge énonciative: éthudes 

théoriques e empiriques. Bruxelles: De Boeck/ Duculot, 2011, p. 117-142. 

LAGE, Nilson. A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística. 7. ed. 
Rio de Janeiro: Record, 2008. 

NEVES, Maria Helena de Moura. Gramática de usos do português. São Paulo: Editora 

UNESP, 2000. 

______. Texto e Gramática. São Paulo: Contexto, 2006. 

RABATEL, Alain. Homo Narrans: por uma abordagem enunciativa e interacionista da 
narrativa – pontos de vista e lógica da narração- teoria e análise. Tradução Maria das 
Graças Soares Rodrigues, Luis Passeggi, João Gomes da Silva Neto. São Paulo: 
Cortez, 2016. v.1. 

 
Anexos 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1062 

 

 

quadro 1 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1063 

 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1064 

 

Quadro 2 

 

 

Quadro 3 

 

 

Quadro 4 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1065 

 

 

 

EXCERTO 1 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1066 

 

 

EXCERTOS 2 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1067 

 

 

EXCERTOS 3 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1068 

 

 

TEXTO FINAL DOS RESULTADOS 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1069 

 

CÓDIGO: HS0997 

AUTOR: MARIA GABRIELLE SOARES GOMES 

ORIENTADOR: ANDERSON CRISTOPHER DOS SANTOS 

 

 

TÍTULO: Qualificação dos Professores e desempenho no Ensino Básico na RMN 

Resumo 

O presente relatório tem a intenção de apresentar os resultados obtidos em consonância 
com o objetivo geral do plano de trabalho, que é analisar a formação e qualificação dos 
professores da rede pública da Região Metropolitana de Natal/RN (RMT), buscando 
avaliar o impacto da formação e qualificação docente no desempenho escolar dos 
alunos da rede básica de ensino público. Para avaliar a qualificação dos professores 
foram feitas estatísticas descritivas para mostrar a quantidade de professores com pós-
graduação (especialização, mestrado e doutorado), ou aqueles com nenhuma 
qualificação além da graduação, de cada município da região metropolitana do 
Natal/RN. Então, para averiguar como a formação e qualificação dos docentes 
interferiam no desempenho escolar se optou por consultar os Índices de 
Desenvolvimento Educacional (IDEB) observados em comparação com as metas 
previstas para 2017, da RMN. A metodologia utilizada foi uma análise quali-quanti, a 
investigação quantitativa foi possível através da análise descritiva dos bancos de dados 
do Censo Escolar da Educação Básica de 2018. Os dados avaliados para os docentes 
foram os do banco de 2018, mas os IDEBs apresentados foram os de 2017 por ser o 
mais recente disponível. As informações do IDEB foram coletadas no site do QEdu. Os 
resultados apresentados mostrarão que há uma relação entre a qualificação docente e 
o IDEB.  
 
Palavras-chave: Qualificação docente. Desempenho escolar. Educação básica. 

TITLE: Teacher Qualification and Performance in Basic Education at RMN 

Abstract 

This report intends to present the results obtained in line with the general objective of 
the work plan, which is to analyze the education and qualification of public school 
teachers in the metropolitan region of Natal / RN (RMT), seeking to assess the impact of 
teacher education and qualification in the school performance of the students of the basic 
public school system. To evaluate the qualification of teachers, descriptive statistics were 
made to show the number of teachers with postgraduate (specialization, master and 
doctorate), or those with no qualification beyond graduation, from each municipality of 
the metropolitan region of Natal / RN. So, to find out how the formation and qualification 
of teachers interfered with school performance, we chose to consult the Educational 
Development Indexes (IDEB) observed in comparison with the planned goals for 2017 
of RMN. The methodology used was a quali-quanti analysis, quantitative research was 
possible through descriptive analysis of the databases of the 2018 Basic School Census. 
2017 for being the latest available. IDEB information was collected on the QEdu website. 
The results presented will show that there is a relationship between teacher qualification 
and IDEB. 
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Keywords: Teaching qualification. School performance. Basic education. 

Introdução 

O plano de trabalho apresentado tem como objetivo geral analisar a formação e 
qualificação dos professores da rede pública da Região Metropolitana de Natal/RN 
(RMT), buscando avaliar o impacto da formação e qualificação desses docentes no 
desempenho escolar dos alunos. A efetivação da qualidade na educação passa por 
amplas discussões a respeito dos motivos que interferem na consolidação desta, no 
entanto, não há um consenso quanto quais são, ao certo, todas as causas e variáveis 
que proporcionam uma verdadeira educação de qualidade. Dentro dessas causas, se 
pode apontar a qualificação dos professores como sendo uma vertente importante para 
se obter sucesso, medido pelo bom desempenho escolar dos alunos, na qualidade 
educacional. Dourado e Oliveira (2009), apontam para a força que os debates acerca 
da qualidade da educação têm ganhado, na agenda de governos, movimentos sociais, 
estudantes, pais e pesquisadores da área. 

O objetivo do presente relatório é, portanto, apresentar as atividades desenvolvidas bem 
como os resultados obtidos em consonância com o propósito do plano de trabalho. 
Logo, a partir dos dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), se pôde obter um conjunto de base de dados que 
permite a realização da caracterização do perfil dos docentes, a correlação entre os 
indicadores de educação e a formação docente e entre o fluxo escolar e a formação dos 
mesmos, mais especificamente, dos professores da rede pública da RMT. 

 

Metodologia 

 

Conjuntamente com a leitura e participação nas reuniões para discussão e debate dos 
textos sugeridos em torno do tema da educação, foram desenvolvidas atividades de teor 
metodológico com coleta e tratamento de dados quantitativos. Para essa finalidade foi 
utilizado o software IBM SPSS Statistics com o propósito de realizar análises descritivas 
a partir dos microdados do Censo Escolar. Os microdados do Censo Escolar da 
Educação Básica se encontram no site do INEP e são baixados em formato CSV 
(Valores Separados por Vírgula), que é um tipo de arquivo que se pode editar ou criar 
no Excel. Esses arquivos, depois de baixados, são lidos através do SPSS para só assim 

gerar tabelas. 

A pesquisa já contava com um banco de dados pronto, para o ano de 2017, com 
rotulação feita, agregação de variáveis externas aos microdados do Censo Escolar, 
como as do IDEB e com os filtros necessários. A partir desse ponto foram elaboradas 

as seguintes atividades: 

• Downloads dos microdados para a série histórica (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018); 

• Tratamentos desses dados no software SPSS no quesito de leitura das bases 
de dados de Docentes, Matrículas e Escolas, para todos os anos apontados, 
uma vez que os dados vêm em formato CSV e é preciso seguir o manual de 
instrução oficial do INEP para que a leitura ocorra de forma certa, já que o 
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formato csv permite que o material seja lido por diversos softwares, com 
linguagem de programação diferente como o Structure Query Language (SQL) 
ou em ambientes de desenvolvimento integrado como o R; 

• Após o trabalho de leitura pelo SPSS foram salvas as bases de dados no formato 
(.sav) e já ficaram disponíveis para manuseio pela pesquisa; 

• Depois de aprontar as bases de dados para os de anos de 2007 a 2018, foi 
necessário realizar os procedimentos de rotulação e filtro nos bancos; 

• A rotulação foi feita através da sintaxe de comandos (arquivo de texto que 
contém comandos do SPSS Statistics) e seguiu o dicionário de dados fornecido 
pelo INEP; 

• Para correta leitura dos dados ainda foi preciso realizar alguns filtros específicos 
para cada banco de dados (Docentes, Matrículas e Escolas) seguindo o 
documento oficial “Instruções para utilização dos Microdados do Censo Escolar 
da Educação Básica”; 

• Para o banco de dados dos docentes, por exemplo, foi necessário eliminar os 
casos duplicados, já que os professores geralmente possuem matrículas em 
mais de uma escola, o que ocasionou nos microdados uma dupla contagem e, 
portanto, uma sobre-estimação dos resultados, elevando o número de docentes; 

• Para obter o número de docentes condizente com a realidade foi necessário 
mesclar a base de dados de turmas com a de docentes e realizar um filtro 
específico para identificar os casos duplicados e depois eliminá-los. Esse 
procedimento foi realizado apenas para o ano de 2018; 

• De acordo com a necessidade da pesquisa, as bases de dados foram filtradas 
apenas para o estado do Rio Grande do Norte; 

• Após todos os procedimentos acima citados, as bases de dados ficaram prontas 
para a realização das estatísticas descritivas. 

 
Resultados e Discussões 

 

Como resultados obtidos tem-se a organização das bases de dados para dos anos de 
2008-2018, que permitirá a realização das análises descritivas. Além disso, tivemos um 
artigo científico aprovado no Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de 
Públicas (III ENEPCP). O artigo é intitulado “Desigualdades urbanas e escolares: a 
oferta de serviços educacionais em Natal/RN”, cujo objetivo é realizar uma 
caracterização da atual oferta dos serviços educacionais oferecidos pelas escolas 
públicas (estaduais e federais) de ensino médio do município de Natal/RN. Os dados 
utilizados para construir os resultados do trabalho foram oriundos das bases de dados 
do Censo Escolar e do site do QEedu. A análise foi feita para a Região Metropolitana 
do Natal, a saber: Arês, Bom Jesus, Ceará-Mirim, Extremoz, Goianinha, Ielmo Marinho, 
Macaíba, Maxaranguape, Monte Alegre, Natal, Nísia Floresta, Parnamirim, São Gonçalo 
do Amarante, São José do Mipibu e Vera Cruz. 

As dependências administrativas utilizadas formam as instâncias municipais e 
estaduais. Apesar da instância federal também ser pública observou-se que as 
informações da esfera federal estavam sobre-estimando os resultados para a instância 
pública de maneira geral, fazendo com que se houvesse uma impressão de que o 
cenário de qualificação e desempenho escolar estivessem mais elevados do que 
realmente estão. De igual forma, os dados do IDEB apresentados correspondem 
somente as instâncias municipais e estaduais. Os IDEBs são mostrados no site do QEdu 
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por ano, dependência administrativa e etapa de ensino. Existem dois valores divulgados 
para o IDEB, a nota real, observada e a nota da média que deveria ser cumprida. Com 
isso, é possível saber se esse índice está abaixo do almejado, ideal ou bom. No caso 
dos dados usados no presente plano de trabalho, foram calculadas as médias das notas 
do IDEB juntando-se os anos iniciais e finais para se observar um cenário mais 
completo. De maneira análoga, se fez com os resultados dos IDEBs para as metas 
almejadas, se calculou a média entre as notas dos anos iniciais e finais. 

 

Conclusão 

 

Em suma, a partir dos dados divulgados pelo Censo Escolar a partir das notas do IBED 
divulgadas pelo QEdu, se notou uma tendência comum a todos os municípios, que diz 
respeito ao fato que relaciona os maiores percentuais de professores com mais 
qualificação e as melhores notas do IDEB. Por exemplo, a capital Natal apresentou, 
para 2017, a maior nota no IDEB em relação as demais localidades da RMN, obtendo 
média 4,0 para os anos iniciais e finais. A meta para a cidade era de 4,6, mas mesmo 
não conseguindo alcançar o ideal, Natal ainda é o município com o melhor rendimento 
no índice de desenvolvimento educacional. Natal conta com 45,8% de docentes que 
possuem especialização, 8% com mestrado e 0,8% de doutores. Aproximadamente 
48% não tem nenhuma pós-graduação. Esse cenário é considerado o melhor em 
relação a todos os demais municípios, como é o caso de Arês, cuja média do IDEB foi 
de 2,5 quando o esperado seria 4,2. 

No município de Arês há cerca de 66,3% de docentes sem nenhum tipo de pós-
graduação e a maioria dos professores que possuem pós tem especialização. Há 
somente 1,9% com o título de mestres e não há profissionais com doutorado atuando 
na educação básica pública. Outa localidade que chama a atenção é o município de 
Vera Cruz, com IDEB de 1,7 quando a meta projetada era 4,5. Em Vera Cruz 56,6% não 
tem pós-graduação alguma, 42,4% são especialistas, 1% são mestres e não há 
doutores. Dessa forma, com base em todos os resultados apresentados para os 
municípios da RMN, se observou uma relação direta, com base nas notas do IDEB, 
entre a qualificação docente e o desempenho escolar da rede pública de educação 
básica. 
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TÍTULO: "Novas cartas portuguesas": a denúncia e o questionamento das sociedades 

patriarcais em “A freira sangrenta” 

Resumo 

As Novas cartas portuguesas (1972), obra publicada pela primeira vez durante a 
ditadura salazarista, alguns anos antes da Revolução dos Cravos (1974), tornou-se 
conhecida por seu caráter híbrido e inovador, do ponto de vista do gênero literário, e 
transgressor, no que se refere ao conteúdo. Escrito por três autoras diferentes, Maria 
Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, o livro questiona as bases 
da sociedade patriarcal, principalmente a portuguesa, e invoca a autonomia e o direito 
das mulheres sobre o próprio corpo. O presente artigo tem como objetivo analisar o 
capítulo “A freira sangrenta”, parte desta obra, atentando-se para o caráter de denúncia 
presente no texto quanto às subjugações sofridas pelas mulheres nas sociedades 
patriarcais em que se situam. Também pretende-se apontar de que forma o capítulo 
inspira a união entre as mulheres diante da tentativa de sujeição das mesmas nas 
sociedades patriarcais, além da maneira com que se desestabiliza os julgamentos 
impostos às mulheres. Contribui-se, assim, para o desvelamento dos sentidos tanto do 
capítulo em questão, quanto do livro como um todo. Para tal, ancora-se na crítica 
literária feminista, a partir das autoras Teresa de Lauretis (1994), Isabel de Jesus (2012) 
e Maria Graciete Besse (2006). 
 
Palavras-chave: Literatura portuguesa. Novas Cartas Portuguesas. Crítica feminista. 

TITLE: "Novas cartas portuguesas": the denunciation and questioning of patriarchal 

societies in “A freira sangrenta” 

Abstract 

 

Novas cartas portuguesas (1972), a work first published during Salazar’s dictatorship, a 
few years before the Carnation Revolution (1974), became known for its hybrid and 
innovative feature, in regards of the literary genre, and transgressor, in concerns to 
content. Written by three different authors, Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta 
and Maria Velho da Costa, the book questions the bases of the patriarchal society, 
especially the Portuguese one, and invokes women's autonomy and right over their own 
bodies. This article aims to analyze the chapter "A freira sangrenta", part of this book, 
considering the aspect of denunciation present in the text regarding the subjugations 
suffered by women in the patriarchal societies in which they are inserted. It is also 
intended to point out how the chapter inspires the union between women in the face of 
the attempt to subordinate them from patriarchal societies, as well the way in which 
judgments over women are destabilized. This article contributes, therefore, to the 
unveiling of the meanings both of the chapter analyzed, and of the book as a whole. For 
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that, it is anchored in feminist literary criticism, based on the authors Teresa de Lauretis 
(1994), Isabel de Jesus (2012) and Maria Graciete Besse (2006). 

 
 

Keywords: Portuguese Literature. Novas Cartas Portuguesas. Feminist criticism. 

Introdução 

Em um turbulento Portugal na iminência da Revolução dos Cravos, em 1972, foi 
publicada Novas Cartas Portuguesas, escrita por Maria Isabel Barreno, Maria Teresa 
Horta e Maria Velho da Costa, ou “as três Marias”, como também são conhecidas. A 
obra, lançada ainda na ditadura salazarista, é marcada por uma escrita transgressora. 
Fora censurada pelo governo ditatorial não especificamente por seu caráter político e 
de enfrentamento ao autoritarismo, mas principalmente pela forma explícita com que 
trata de temas tabus, como a sexualidade e o corpo das mulheres. 
 
As NCP[1] possui caráter híbrido, do ponto de vista estrutural, e origina-se das epístolas 
Letters Portugaise - em português, Cartas Portuguesas - (1669), atribuídas à Mariana 
Alcoforado. Apresenta, assim, uma nova construção para a figura desta mulher, uma 
freira portuguesa e símbolo estereotipado de mulher dependente e passional. Em Cartas 
Portuguesas, conhece-se Mariana não apenas em relação aos sentimentos que tem por 
seu amado, mas também quanto às convenções sociais às quais é submetida, que lhe 
aprisionam e incomodam. A respeito disto, Prado (2011), no artigo “O modelo epistolar 
das Cartas Portuguesas”, em que se discute a caracterização das Cartas como 
epístolas, comenta: 
 
Ainda na primeira carta, a voz da sóror destaca sua posição de clausura, no país onde 
vive, bem como sua disponibilidade para acompanhar o amante fora de seu local de 
origem: “se me fosse possível sair deste malfadado convento, não esperaria em 
Portugal pelo cumprimento da tua promessa: iria eu sem guardar nenhuma 
conveniência, procurar-te e seguir-te, e amar-te em toda parte” (1998, p.18). O lugar em 
que se encontra, o convento, é estendido para o país em que vive, de modo que a sóror 
parece relacionar o espaço português à sua clausura. A liberdade seria alcançada 
somente sem guardar nenhuma conveniência, permitindo deduzir que a clausura 
também é dada pelas convenções sociais que a cercam. (p. 628) 
 
Já em NCP, as autoras não apenas denunciam, a partir da figura de Mariana, o 
enclausuramento imposto às mulheres pelas convenções sociais, mas também reagem 
a ele com um caráter de autonomia, criando um espaço para se romper com esta 
submissão, pela escrita ficcional. No presente artigo, será analisado um dos capítulos 
das Novas Cartas Portuguesas, “A freira sangrenta”, contribuindo-se para a compressão 
destes aspectos da obra. Nesta parte do livro, as autoras traduzem verbetes do 
Dictionary of Witchcraft, de Coilin de Plancy, como mostra nota no final do capítulo, e, 
após cada verbete, inserem um trecho em prosa poética. Em cada um destes verbetes, 
observa-se casos de mulheres que foram acusadas de bruxaria, intitulados pela própria 
nomeação destas. 
 
Considera-se que o capítulo em questão, assim como é característica do livro como um 
todo, ao apresentar imagens de mulheres e sua vivência, denuncia as subjugações 
sofridas por elas no contexto de sociedades patriarcais. É importante destacar que isto 
é realizado do ponto de vista de mulheres, que aparecem em primeira pessoa no texto, 
escrito também por mulheres. Desta maneira, há uma ruptura com o processo de 
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silenciamento imposto a elas na literatura, visto que, na maior parte das vezes, são 
retratadas do ponto de vista de homens. Quanto a este aspecto, Jesus (2012) explicita: 
 
A verdade, é que a escrita produzida pelas mulheres constituiu, nessa época, um misto 
de libertação pessoal e de conquista da palavra com a qual podiam exprimir tudo aquilo 
de que tradicionalmente não eram senão objecto. A literatura sempre falou de mulheres 
e sempre as colocou no cerne das narrativas, explorando vivências, sentimentos e 
afectos mas a construção dessas personagens correspondeu, quase sempre, ao olhar 
dos homens escritores. (p. 49) 
 
Além disso, a obra leva ao questionamento dessas subjugações patriarcais, e inspira a 
união entre mulheres como grupo no enfrentamento a tais sujeições. 
 
[1] A sigla NCP será utilizada aqui como referência às Novas Cartas Portuguesas. 
 
Metodologia 

 

Novas Cartas Portuguesas é reconhecida por situar a figura da mulher, especialmente 
a portuguesa, no sistema patriarcal. A partir da identificação deste lugar, em que se 
nega a voz, o direito ao corpo e a liberdade às mulheres, as autoras ressignificam a 
construção da figura feminina e, como num processo revolucionário, rompem com o 
silenciamento imposto pelos homens. Assim, 

  

Pelo seu militantismo, Novas Cartas Portuguesas pode ser apontado como um momento 
de virada na literatura portuguesa produzida por mulheres, na medida em que funda 
uma libertação que passa pelo acesso à consciência e à criação, realizando uma 
afirmação existencial e anunciando a desmistificação da mulher, a reapropriação do seu 
corpo, da sua sexualidade e da sua linguagem [...]. (BESSE, 2006, p. 20) 

 

Esta reivindicação da autonomia pela escrita, especialmente no que se refere ao corpo, 
está em consonância com o paradigma feminista da época em que a obra fora lançada, 
que diz respeito à segunda onda do feminismo: “Novas cartas portuguesas apresentam 
uma simultaneidade temporal com o surgimento de movimentos feministas alicerçados, 
em grande medida, nas questões do corpo e da escrita das mulheres. ” (JESUS, 2012, 
p. 43). Tendo isto em vista, observa-se que, ao longo de 120 textos, este livro é 
caracterizado por reivindicar o direito das mulheres à autonomia, à própria identidade, 
à sexualidade e ao seu lugar no mundo. 

  

Para esta análise, utiliza-se como fundamento teórico a crítica literária feminista, no que 
diz respeito ao olhar político sobre o sistema de gênero, tido não como algo natural, mas 
construído socialmente. Presume-se, também, portanto, que este sistema pressupõe 
uma relação hierárquica, com diferentes construções políticas, sociais e subjetivas para 

homens e mulheres. 
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Este artigo foi produzido a partir do projeto de pesquisa “Silenciamento e voz da mulher 
na literatura portuguesa de autoria feminina”. Nele, no decurso de um ano, foram 
realizados encontros presenciais para se discutir textos teóricos alinhados à crítica 
literária feminista, além de as Novas cartas portuguesas (2014). Assim, o método de 
construção da presente análise consistiu na leitura, discussão e fichamentos dos 
escritos teóricos e do texto literário. 

  

A partir destes estudos, considera-se como fundamento teórico para a análise do 
capítulo “A freira sangrenta” o conceito de tecnologia de gênero, de Teresa de Lauretis 
(1994). Lauretis considera que as diferenças nas formas com que homens e mulheres 
se constroem no mundo não dizem respeito a uma simples diferença sexual, de base 
biológica, mas à construção social do que é ser mulher e do que é ser homem. Assim, 
segundo a autora 

  

Poderíamos dizer que, assim como a sexualidade, o gênero não é uma propriedade de 
corpos nem algo existente a priori nos seres humanos, mas, nas palavras de Foucault, 
"o conjunto de efeitos produzidos em corpos, comportamentos e relações sociais”, por 
meio do desdobramento de "uma complexa tecnologia política". (LAURETIS, 1994:208) 

 

Desta forma, na presenta análise, considera-se o ser mulher em relação à sociedade, e 
não como algo absoluto, natural e dado a priori. 

  

Além disso, toma-se como base Jesus (2012), que analisa literariamente as Novas 
cartas portuguesas situando-a no contexto histórico em que foi publicada, e 
considerando sua relação com o paradigma feminista da época. E, ainda, Besse (2006), 
que também leva em conta a questão histórica, focalizando na maneira com que a obra 
contesta o poder patriarcal. 

  

O estudo aqui apresentado diz respeito a um capítulo específico do livro, pois, assim 
como outros da obra, este encerra em si uma unidade de sentido, sendo constituído por 
verbetes e trechos em prosa poética que formam uma narrativa e um discurso em si. 
Porém, considerou-se, também, a sua relação com o livro como um todo, o que é 
indispensável para uma reflexão mais enriquecida e apropriada sobre os sentidos do 
texto. 

 

Resultados e Discussões 
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A obra literária aqui focalizada destaca-se, no plano estético, principalmente por não 
encaixar-se em nenhum gênero literário específico já conhecido. No livro, mistura-se 
prosa e poesia, de forma que o texto apresenta traços de um romance epistolar e/ou de 
um ensaio, mas sem abrir mão de trechos em versos, por exemplo. Em “A freira 
sangrenta”, um dos capítulos da obra e objeto da presente análise, observa-se este 
caráter do livro, bem como a denúncia da subjugação da mulher ao longo do tempo. 

  

Nota-se, durante a leitura, que as mulheres catalogadas no Dictionary of Witchcraft e 
inseridas em “A freira Sangrenta” tinham em comum o fato de terem transgredido a 
ordem moral vigente, isto é, a moral cristã e patriarcal. Assim, são condenadas por terem 
relações com outras manifestações religiosas que não a cristã, ou por viverem 
relacionamentos com homens casados, etc. Ademais, diferentemente do dicionário 
traduzido, no capítulo analisado, os verbetes não são apresentados por ordem 
alfabética, mas em ordem cronológica. Desta maneira, já que os verbetes abrangem do 
século XII ao XVII, como é ressaltado na nota 63 das Novas Cartas Portuguesas (p. 
328), tem-se um panorama das condições das mulheres ao longo do tempo, em diversos 

lugares. 

  

A partir deste plano geral mostrado, é possível inferir que, de forma universal, o destino 
das mulheres que não correspondem às tradições de uma época é o de serem excluídas 
da sociedade, relacionadas a elementos tidos como malignos, e, muitas vezes, mortas. 
Assim, as mulheres referidas infringiam os comportamentos tradicionais correntes da 
época em que viviam. É o caso da “freira sangrenta”, concernente ao primeiro verbete 
apresentado. 

  

A freira sangrenta 

Fantasma que assombrava o Castelo de Lindenberg, tornando-o inabitável... Era uma 
freira usando um véu e um vestido ensanguentado. Numa das mãos trazia uma enxada, 
na outra uma candeia acesa... Freira espanhola, tinha deixado o convento para viver 
com o senhor do castelo. Tão fiel ao seu amante como o fora para o seu Deus, traiu-o, 
mas só conseguiu ser por sua vez traída pelo cúmplice, com quem queria casar. O seu 
corpo foi deixado sem sepultura, e a sua alma sem poiso errou cerca de um século. 
Implorava um pouco de terra para o seu corpo e algumas orações para a sua alma... 
tendo-lhe sido prometidas ambas as coisas, desapareceu. (BARRENO; HORTA; 
COSTA, 58) 

 

Tendo em vista a característica de denúncia de Novas Cartas Portuguesas, aquela que 
pode-se inferir a partir deste verbete é a denúncia da condenação da mulher, pelo 
patriarcado, por causa da infidelidade à figura masculina, seja ela representada por 
Deus ou pelo amante. Essa condenação é explicitada pelo estado fantasmagórico no 
qual ela se encontra, estando sentenciada a vagar por séculos no Castelo de Lindenberg 
e tendo o direito à própria sepultura negado. Dessa forma, até mesmo após a morte, o 
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direito ao lugar de descanso para o corpo e para a alma é indeferido. Além disso, 
levando-se em consideração que a sepultura significa um lugar de memória, retira-se 
da mulher até mesmo os indícios de sua existência. 

  

No trecho em prosa poética deste excerto do capítulo, assim como nos outros que se 
seguem, à exceção do último, há referência à religião católica, com a imagem da Madre 
Abadessa. Esta referência remete ao espaço do convento, principal ambiente que 
aparece nas Cartas portuguesas (sem data), livro que inspirou a obra em questão. Outra 
similaridade entre estes trechos é a de que todos eles reforçam a impressão de que, 
nas mais variadas situações, o patriarcado encontra formas de subjugar a autonomia 
das mulheres sobre seus corpos, minando sua individualidade. 

  

No trecho em questão, que aparece depois do verbete referente à “freira sangrenta”, por 
exemplo, pergunta-se: “- Madre Abadessa, e o que seremos sem corpo/ Nem 
cavaleiro?” (p. 58), ao que se responde, mais abaixo: “Nossa paixão é o Senhor, nosso 
exercício/ O paraíso, nosso objecto é o mundo/ Seremos freiras em convento” (Idem). 
Assim, aparece a imagem do “Senhor”, figura masculina que pode ser lida como uma 
representação do patriarcado na medida em que se relaciona à igreja que, como 
instituição patriarcal, reforça o sistema de gênero que subjuga as mulheres. A resposta 
“Seremos freiras em convento” pode ser interpretada como uma forma de demonstrar 
que não há saída para a mulher: mesmo sem haver uma subjugação à figura do marido, 
o cavaleiro, ainda assim há o controle do corpo pela igreja. 

  

A seguir, aparece o verbete “Elisabeth de Hoven”, no qual conta-se a história de uma 
freira que encontra o diabo em seu quarto e, após reconhece-lo, dá-lhe “uma estalada 
que o atirou pelos ares...” (p. 59). O trecho em prosa poética que se segue continua a 
narrativa referente ao verbete, mostrando que, por causa do contato da mulher com o 
diabo, a freira não poderia mais fazer parte do convento, tendo, assim, que se casar: “- 
Pomar de primeira, montada/ Das suas lutas vazias, mão de obra barata./ Nossa paixão 
é o mundo, nosso exercício/ Seus filhos, nosso objecto é o cavaleiro./ Seremos dadas 
em casamento. ” (Idem). 

  

Desta forma, percebe-se que, ao ter uma atitude transgressora do ponto de vista 
religioso e patriarcal, a freira é condenada pela igreja; porém, o casamento também não 
se apresenta como um lugar de acolhimento. Isto fica explícito no tom negativo em que 
o casamento é situado, quando, em um diálogo, a Madre Abadessa refere-se à freira 
como “mão de obra barata”, como foi mostrado anteriormente. Neste caso, 
diferentemente do verbete anterior, a subjugação do corpo e da identidade passa das 
mãos do convento para a figura do marido. 
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Já no verbete seguinte, “Ralde (Maria de lá) ”, dá-se a conhecer a história de uma bruxa 
que fora presa com dezoito anos. A consequência de sua transgressão, contado pelo 
trecho em prosa poética, foi a prostituição: “Nosso corpo de trabalho aos senhores 
alugamos. ” (p. 60). Neste caso, a transgressão tem como resultado, novamente, a 
perda da própria autonomia, mas não para a igreja ou para o casamento, e sim para a 
prostituição, isto é, a venda e a consequente objetificação do próprio corpo. 

  

Mais à frente, no verbete “Gabriella de Strées”, apresenta-se a amante de Henrique IV 
que, grávida, morrera de um grave ataque do coração. Como reação à sua morte, 
“Várias pessoas atribuíram ao diabo este acto caridoso. Diziam que o diabo a 
estrangulara para evitar um escândalo e mais incómodos. ” (p. 61). Neste caso, vê-se 
que, por desviar-se dos padrões de conduta moral da época, a mulher é condenada 
pela sociedade mesmo após à sua morte; o homem com quem tinha um caso, no 
entanto, fica livre de julgamentos. 

  

No trecho em prosa poética que se segue a este verbete, repete-se, no início e no final 
do texto, o verso “Não houve pão para nós à mesa dos homens”. Este verso é repetido, 
também, ao longo da maior parte do capítulo, em vários outros trechos poéticos, e pode 
ser lido como uma expressão de reação e uma denúncia quanto ao lugar marginalizado 
reservado às mulheres nas sociedades patriarcais em que se inserem. Considerando-
se para isto que, ao não conquistar um lugar neste meio androcêntrico, as mulheres das 
histórias contadas neste capítulo têm como consequência fins trágicos ou infelizes. 
Ainda na parte em questão, esta marginalização é representada pelos versos: “Destas 
casas erraremos/ Nenhuma casa/ É nossa. Ninguém é nosso irmão ou irmã. De 
irmandade/ Só o convento. Da solidariedade/ Ninguém, casadas e vendidas de nós 
próprias. ” (p. 62). 

  

O último verbete apresentado, “Deshoulières”, se diferencia dos outros por apresentar 
uma história em que o fim da mulher referida não é trágico, e por ter um desfecho de 
caráter mais racional e distante do sobrenatural. 

  

Deshoulières 

Madame Deshoulierès decidiu passar alguns meses num domínio a quatro léguas de 
Paris, e foi convidada a escolher o mais belo quarto do castelo, à excepção de um quarto 
que era visitado todas as noites por um fantasma. Havia já muito tempo que Madame 
Deshoulières queria ver um fantasma, e a despeito de todas as objeções levantadas, 
instalou-se no quarto assombrado. [...] Alguém abriu a porta, entrou, andando 
pesadamente... Estendendo as mãos, Madame Deshoulières agarrou duas orelhas 
lanzudas, e teve a paciência de as segurar até à manhã seguinte... quando se descobriu 
que o pressuposto fantasma era um grande cão que achava o quarto mais confortável 

para dormir do que as estrebarias. (p. 64-65) 
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De forma divergente dos casos das outras mulheres, como pode-se observar, no caso 
registrado sobre Madame Deshoulières, a situação fantástica possui um desfecho ligado 
a uma visão realista dos fatos. Este desfecho, na sequência dos verbetes em que se 
insere, causa espanto, pois, diferentemente dos outros, mostra que as especulações 
das pessoas sobre elementos sobrenaturais estavam equivocadas, e, por isso, a mulher 
em questão não sofre nenhum tipo de punição por seu comportamento. Há, também, 
caráter humorístico na situação, pois algo tão especulado, como a presença de um 
fantasma, fora resolvido simplesmente com a descoberta de que havia um cão dormindo 
no quarto. 

  

Ao se inserir esta história de caráter humorístico por último, acaba-se por se ironizar, 
também, as histórias anteriores. Afinal, se, neste caso, o sobrenatural poderia ser tão 
facilmente explicado, pode-se perguntar: será que nas situações das outras histórias, 
havia realmente motivações de caráter sobrenatural para perseguir as mulheres? Ou as 
causas para persegui-las eram puramente especulações e poderiam ser, também, 
resolvidas caso se quisesse, como nesta última história? À vista disto, a indagação 
proporcionada pela construção do capítulo, que insere esta história destoante por último, 
funciona como uma estratégia que transcende a denúncia sobre a condição da mulher 
para, também, desestabilizar e questionar todos os julgamentos impostos à figura 

feminina anteriormente. 

  

Ainda quanto ao capítulo estudado, além da denúncia das opressões sofridas pelas 
mulheres dentro do sistema de gênero, e também do questionamento quanto aos 
julgamentos a elas impostos, há também um chamamento para a união entre as 
mulheres. Isto fica explícito no trecho referente ao verbete “Brinvilliers (Marie Marguerite 
de) ”, que fala de uma jovem que fora queimada devido a acusações de cometer 
assassinatos. Depois de morta, os assassinatos continuam, o que levou ao 
entendimento de que ela era inocente: “(...) as pessoas procuraram os seus ossos e 
olhavam-nos como relíquias, dizendo que ela era uma santa...” (p. 64). No trecho em 
prosa poética relacionado a este verbete, há, novamente, a repetição do verso “Não 
houve pão para nós à mesa dos homens. ”, reforçando a denúncia do lugar de 

marginalização imposto ao feminino. 

  

Além disso, na última linha, há uma retomada da frase “E de nós, o que faremos? ”, que 
encerra a “Primeira Carta I” (p. 3), primeiro capítulo do livro, com o verso “E o que 
faremos, o que faremos?” (p. 64). O primeiro capítulo, de forte teor metalinguístico, 
discute não só a escrita das NCP em si, mas também a própria literatura. A partir desta 
autorreferência, pode-se concluir que a frase em questão inspira a união das mulheres 
como forma de fortalecimento frente à marginação imposta pela sociedade falocêntrica 
em que se localizam. A frase diz respeito, também, à própria escrita como forma de 
autonomia e emancipação, pois, “num contexto culturalmente marcadamente 
‘falogocêntrico’, como diria Derrida, a escrita constitui para elas uma forma de afirmação 
identitária. ” (BESSE, 2006, p. 16). 
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Conclusão 

 

Com base na discussão realizada, pode-se afirmar que uma das possibilidade de 
sentido para o pronome em primeira pessoal do plural “nós” no verso “E de nós, o que 
faremos?” (p. 3), recuperado da “Primeira Carta I”, é o de uma referência tanto às 
autoras do texto e à própria Mariana Alcoforado, como também um pronome que 
engloba as leitoras, e as mulheres em geral, em uma perspectiva universal. Assim, 
constitui uma convocatória para a reinvindicação da própria identidade, tanto das 

mulheres enquanto sujeitos, quanto como grupo. 

  

[...] a denúncia é feita pela escrita, neste caso uma escrita produzida por mulheres que 
perceberam que o seu papel no mundo pode ser transformador, e que a subversão e a 
transgressão fazem parte de uma aposta de mudança individual mas também social e 
cultural. (JESUS, 2012, p. 51) 

 

Esta referenciação às mulheres em um sentido generalizado, universal, corrobora com 
a própria construção do capítulo, que apresenta um panorama da vivência de mulheres 
ao longo de diversos séculos e situadas em diversos lugares. 

  

Além disso, neste capítulo, ao se desenvolver as narrativas dos verbetes em versos, 
com diálogos entre as mulheres acusadas de bruxaria e a Madre Abadessa, constrói-se 
uma identidade destas mulheres, que conversam em primeira pessoa. Ao se continuar 
a narrativa iniciada nos verbetes, também se possibilita uma reflexão sobre os destinos 
destas mulheres quanto aos seus comportamentos tidos como transgressores e 
malignos. Percebe-se que as consequências das transgressões estão diretamente 
relacionadas ao caráter patriarcal da sociedade em que se inserem, que, de uma forma 
ou de outra, subjuga a sua identidade. Assim, há uma denúncia da opressão relacionada 
ao ser mulher nas sociedades androcêntricas, mostrando-se que ela pode vir de 
diversos agentes do patriarcado, seja da igreja, do casamento, ou da prostituição. 
Quando uma mulher vai contra as regras da tradição patriarcal, a tentativa de 
subjugação da autonomia e da identidade parece estar presente em qualquer caminho 
que se tome. 
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TÍTULO: Simbolismo Sonoro em PB: um estudo de caso com nomes de Pokémon 

Resumo 

O simbolismo sonoro é a relação que falantes de diferentes línguas fazem entre 
fonemas e categorias perceptuais como forma, luminosidade, tamanho e velocidade 
(Lockwood e Dingemanse 2015). Pesquisas experimentais documentam que enquanto 
alguns simbolismos parecem ser mais universais (Sapir 1929, Köhler, 1949), outros 
parecem ser específicos para falantes de algumas línguas. Em nossa pesquisa, 
investigamos a associação já descrita na literatura entre a percepção de algo que voa e 
fricativas labiodentais e alveolares desvozeadas (/f/, /s/, /ʃ/) assim como sugerido no 
Crátilo de Platão, (427a) e a relação entre objetos escuros e perigosos e obstruintes 
vozeadas (Kawahara & Kumagai, 2019). Para testar se falantes de PB fazem essas 
associações já documentadas para falantes de outras línguas, seguiremos diversos 
estudos da área que têm usado com sucesso criaturas do universo Pokémon para 
investigar simbolismo sonoro em Japonês, Inglês e PB (Kawahara, Noto e Kumagai 
2018; Kawahara, Kumagai, 2019; Shih et al. 2018; Godoy et al. submetido). Como este 
é um estudo em andamento, apresentaremos a metodologia a ser utilizada para 
investigar a questão. Usaremos um experimento de produção livre em que os 
participantes deverão nomear 10 Pokémons que voam e outros 10 Pokémons que são 
de cor escura e que tem feições malvadas. Esse tipo de manipulação experimental 
segue o que foi feito por Kawahara e Kumagai (2019) ao investigar, em Japonês, 
questões semelhantes em nomes de Pokémon.  
 

Palavras-chave: Iconicidade, Simbolismo Sonoro, Psicolinguística Experimental, 

Pokémon 

TITLE: Sound symbolism in Brazilian Portuguese: A case study using Pokémon names 

Abstract 

The sound symbolism is the relationship that speakers of different languages make 
between phonemes and perceptual categories such as shape, luminosity, size and 
velocity (Lockwood and Dingemanse 2015). Experimental research documents that 
while some symbolisms appear to be more universal (Sapir 1929, Köhler, 1949), others 
seem to be specific to speakers of some languages. In our research, we investigated the 
association already described in the literature between the perception of something that 
flies and fricatives labiodental and alveolar unvoiced (/f/,/s/,/ʃ/) as well as suggested in 
Plato's Cratylus (427a) and the relationship between dark and hazardous objects and 
voiced Obstrucents (Kawahara & Kumagai, 2019). To test whether PB speakers make 
these associations already documented for speakers of other languages, we will follow 
several studies of the area that have successfully used creatures from the Pokémon 
universe to investigate sound symbolism in Japanese, English and PB (Kawahara et al. 
2018; Kawahara, Kumagai, 2019; Shih et al. 2018; Godoy et al. submitted). As this is an 
ongoing study, we will present the methodology to be used to investigate the issue. We 
will use a free production experiment in which participants should appoint 10 Pokémon 
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flying and 10 other Pokémons that are dark in color and have malvented features. This 
type of experimental manipulation follows what was done by Kawahara and Kumagai 
(2019) when investigating similar issues in Pokémon names. 
 

Keywords: Iconicidade, Sound Symbolism, Experimental Psycholingual, Pokémon 

Introdução 

O interesse pelos estudos da linguagem remonta a um longo passado. Estima-se que 
foi no século IV a.C, que os antigos hindus, os pioneiros nos estudos da linguagem, se 
dedicaram a estudar a sua língua, o sânscrito. Neste longo período de estudos algumas 
teorias surgiram, em sua grande maioria apresentando contraposições epistemológicas. 

Ferdinand de Saussure, pai da linguística moderna, apresenta em seu livro Cours de 
linguistique générale (1916) a arbitrariedade do signo linguístico. Para o filósofo suíço, 
a relação entre as duas facetas do signo linguístico (significante e significado) não é 
motivada, sendo, portanto, arbitrário. A palavra não apresenta ligação interior à 
sequência de sons que lhe serve de significante. Os nomes atribuídos às coisas 
resultam de convenções reconhecidas pelos falantes de uma língua. Por outro lado, os 
estudos sobre simbolismo sonoro, que teorizam acerca da existência de relações 
icônicas entre forma e significado, ou seja, a existência de motivação no signo 
linguístico, vêm apresentando resultados significativos nos estudos da linguagem. 

Observações feitas acerca da possível existência de relações icônicas do signo 
linguístico é datada desde 423a no diálogo de Crátilo de Platão (p.426–427). O filósofo 
grego propunha que as letras gregas como σ (= s) e ζ (= z) se relacionavam com a ideia 
de vento. O autor propõe que os nomes dados as coisas são naturais, portanto, não se 
trata de uma convenção. Discussões como essas são predominantes nos estudos da 
linguagem e contrariam o que foi postulado por Ferdinand de Saussure em seu Curso 
de Linguística Geral (1916) acerca da arbitrariedade do signo linguístico. 

Assim como observado no Crátilo de Platão (423a), alguns linguistas defendem a tese 
de que a língua não é integralmente arbitrária, abrindo brechas, portanto, para 
discussões como a existência de relação motivada no signo linguístico. O conceito 
iconicidade é proveniente da Semiótica peirciana, “princípio pelo qual se considera que 
existe uma relação não-arbitrária entre forma e função, ou entre código e mensagem na 

linguagem humana.” (NEVES, 1997. p. 103) 

O simbolismo sonoro é um tipo de iconicidade, sendo este a relação que falantes de 
diferentes línguas fazem entre fonemas e categorias perceptuais como forma, 
luminosidade, tamanho e velocidade (Lockwood e Dingemanse 2015). 

Um experimento realizado por um psicólogo alemão chamado Kohler (1929) evidenciou 
que as pessoas ao nomearem figuras as quais não possuíam nenhuma identificação 
grafada, realizavam algum tipo de iconicidade. As duas figuras apresentadas eram, uma 
com formas pontiagudas e a outra com formas arredondadas. Os participantes deveriam 
nomear as duas formas conforme os nomes dados: takete e maluma. O experimento 
evidenciou que a maioria dos participantes respondiam de forma semelhante: para a 
forma pontiaguda o nome escolhido era takete e para a forma arredondada o nome era 
maluma. 
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Os resultados do experimento Takete-Maluma realizado por Köhler (1929), indicam que 
fonemas como /m/ e /l/ seriam preferencialmente utilizados para fazer referência a 
formas arredondadas, enquanto formas pontudas seriam preferencialmente nomeadas 
com palavras que continham fonemas como /k/ e /t/. 

Godoy (2018), ao replicar o experimento que ficou conhecido como Takete-maluma 
(Kohler, 1929), revelou que falantes de Português Brasileiro também fazem a mesma 
relação entre som e formas geométricas que falantes de outras línguas. 

 

Metodologia 

 
Sapir (1929) através de um experimento inovador, solicitou que os participantes unissem 
palavras novas, consistindo numa estrutura CVC (consoante-vogal-consoante), como 
por exemplo (mil e mal), com objetos grandes e pequenos. Assim como esperado, os 
participantes atribuíram mil para objetos pequenos e mal para objetos grandes. Por meio 
desse experimento foi evidenciado que existem fortes relações entre vogais e 
significados. Tal experimento evidencia que a vogal (a) tende a ser mais associada a 
objetos maiores, enquanto a vogal (i) tende a ser associada a objetos menores. Além 
disso, em outro experimento, verificou-se que a vogal (u) tende a ser associada a 
objetos redondos e escuros. 

A quantidade de experimentos que evidenciam e trazem à tona cada vez mais 
discussões acerca da iconicidade do signo linguístico, nos faz refletir sobre a atual 
conjuntura adotada pela grande maioria dos linguistas: a arbitrariedade do signo como 
sendo incontestável. O próprio Saussure em seus relatos afirma que “ninguém contesta 
o princípio da natureza do signo linguístico" (SAUSSURE, 1966, p.68). Diante de tal 
divergência, torna-se cada vez mais importante o estudo no campo do simbolismo 
sonoro, uma vez que esses estudos tem apresentado contribuições consistentes acerca 

do processamento e da aquisição da linguagem. 

O uso de criaturas do universo Pokémon tem sido bastante utilizado para a investigação 
de simbolismo sonoro em Japonês (Kawahara, Nato and Kumagai, 2018; Kawahara and 
Kumagai, 2019) e em outras línguas como, Russo, Mandarim e Cantonês. 

Pokémon é uma franquia Japonesa baseada em criaturas fictícias que são capturadas 
por humanos e treinados para que possam combater entre si. Cada criatura do universo 
Pokémon recebe um nome e esse pode ser alterado caso o Pokémon em questão 
evolua, nesse caso, o nome da criatura também muda, como em Raichu que tem seu 

nome alterado para Pikachu na pós-evolução. 

Kawahara, Noto & Kumagai (2018), utilizando nomes do universo Pokémons como 
corpus de suas pesquisas realizaram alguns experimentos para testar se falantes de 
Japonês fazem algum tipo de relação icônica ao nomear Pokémons. Inicialmente, os 
pesquisadores reportaram que Pokémons pós-evolução apresentam nomes maiores, 
enquanto Pokémons pré-evolução contêm nomes menores. Um outro achado nessa 
pesquisa diz respeito a influência de vogais altas em tamanho e peso das criaturas 
desse universo. Pokémons pequenos e leves tendem a ser associados a vogais altas. 
Kawahara & Kumagai (2019) em outro estudo realizado com criaturas do universo 
Pokémon, verificaram que fonemas obstruintes sonoras (/b/, /d/ e /g/) são 
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frequentemente associadas com imagens negativas e frequentemente são encontrados 
em nomes de vilões e monstros. 

Estudos realizados na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), também 
utilizando nomes de Pokémons como corpus para verificar a ocorrência de simbolismos 
sonoros no (PB), evidenciaram resultados semelhantes aos já encontrados em outras 
línguas como Russo, Japonês, Mandarim e Cantonês. Godoy et. al (submetido) verificou 
em seu estudo que falantes de (PB) associam a vogal (i) a Pokémons pré-evolução, 
enquanto a vogal (a) é comumente associada a Pokémons pós-evolução. 

Em nossa pesquisa, investigamos a associação já descrita na literatura entre a 
percepção de algo que voa e fricativas labiodentais e alveolares desvozeadas (/f/, /s/, 
/ʃ/) assim como sugerido no Crátilo de Platão (427a), e a relação entre objetos escuros 
e perigosos e obstruintes vozeadas (/b/, /d/ e /g/) (Kawahara & Kumagai, 2019). O 
presente trabalho pretende contribuir para estudos do simbolismo sonoro no Português 
Brasileiro (PB), uma área ainda pouco explorada. Através desse experimento, por meio 
das respostas dos participantes, verificaremos se há ocorrências de simbolismos 
sonoros no (PB) ao nomearem criaturas do universo Pokémon. 

Para testar se falantes de (PB) fazem a associação entre as fricativas labiodentais e 
alveolares e a ideia de algo aéreo, além da associação entre obstruentes vozeadas e 
objetos escuros e perigosos, seguiremos diversos estudos da área que têm usado com 
sucesso criaturas do universo Pokémon para investigar simbolismo sonoro em Japonês, 
Inglês e PB (Kawahara, Noto e Kumagai 2018; Kawahara, Kumagai, 2019; Shih et al. 
2018; Godoy et al. submetido). 

  

 

Resultados e Discussões 

 

Durante o primeiro ano de pesquisa na iniciação científica, período de desenvolvimento 
e execução do projeto, realizamos a revisão de literatura acerca do tema proposto nesse 
plano de trabalho. Por meio de leituras de artigos, reuniões semanais para a discussão 
e desenvolvimento do experimento em questão, através da orientação da professora 
Mahayana Cristina Godoy, além das participações nas reuniões do grupo de pesquisa 
Laboratório de Estudos Experimentais em Linguagem (LEELin), pudemos desenvolver 
o experimento utilizando criaturas do universo Pokémon para verificar se há relações 
icônicas ao nomearem essas criaturas. 

Os participantes desse experimento serão solicitados a nomear 10 Pokémons de ar - 
um tipo específico de Pokémon que voa - e outros 10 Pokémons que não são de ar, 
mas que apresentam características malvadas e escuras. As criaturas apresentadas 
aos participantes são novas e não fazem parte do universo original, mas são facilmente 
identificados como Pokémon. A coleta das respostas dadas pelos participantes será 
feita através do Google Forms. Tal experimento analisará os nomes criados pelos 
participantes para verificar a ocorrência de fonemas fricativas labiodentais e alveolares 
desvozeadas (/f/, /s/, /ʃ/) para Pokémons voadores, e obstruintes vozeadas (/b/, /d/ e /g/) 

para Pokémons não-voadores, escuros e perigosos. 
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Nossa hipótese inicial é verificar se os participantes desse experimento ao nomearem 
Pokémons utilizarão fonemas fricativas labiodentais e alveolares para as criaturas 
voadores, e se estes também utilizarão obstruintes vozeadas para criaturas não-
voadoras, escuras e perigosas. Neste caso, se a ocorrência desses fonemas for mais 
frequente nos nomes dados aos Pokémon de ar, poderemos concluir que há motivação 
icônica entre esses fonemas e coisas aéreas. Além disso, caso a ocorrência de fonemas 
obstruintes vozeadas seja mais frequente para Pokémon não-voadores, escuros e 
perigosos, podemos dizer que de fato existem motivações icônicas nesse tipo de 

associação. 

 
Conclusão 

 

Durante o período de um ano, através da revisão de literatura e discussões em reuniões 
acerca do simbolismo sonoro, nos foi possibilitado refletir sobre como o presente 
experimento seria desenvolvido. A aplicação do experimento ainda não ocorreu pois 
estamos aguardando o parecer do comitê de ética para início da coleta de dados. 

O presente estudo não assume a linguagem como um fenômeno puramente icônico. 
Assim como postula Lockwood e Dingemanse (2015), a arbitrariedade e a iconicidade 
devem ser tratados como conceitos complementares. “Nesse sentido, conclui-se que 
um sistema somente baseado na iconicidade seria prejudicial à nossa capacidade de 
expressão de conceitos específicos, tendo em vista que isso imporia limitações quanto 
às distinções conceituais que poderíamos fazer.” (GODOY ET AL., 2018, p. 88). Sendo 
assim, esperamos encontrar evidências suficientes para verificar se esse fenômeno 
utilizando nomes de Pokémon é um simbolismo sonoro universal ou não. 
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TÍTULO: Estratégias de enfrentamento e estilo parental de pais de crianças com câncer 

em Natal/RN 

Resumo 

 

Câncer é o nome atribuído a um conjunto de mais de 100 doenças, caracterizadas pelo 
crescimento desordenado de células anormais em tecidos e órgãos. A leucemia linfoide 
aguda é a neoplasia mais comum na infância, o diagnóstico e o processo de tratamento 
implicam uma série de mudanças na dinâmica familiar e vida social da criança. As 
alterações físicas, psicológicas e sociais sofridas durante esse período podem 
prejudicar o desenvolvimento biopsicossocial infantil, requerendo novos modos de 
enfrentamento. Diante disso, objetivou-se descrever as estartégias de enfrentamento de 
uma criança com câncer e o estilo parental materno adotado nessas circunstâncias. 
Trata-se de estudo de caso, do qual participou uma criança de sete anos, em tratamento 
quimioterápico, com diagnóstico de leucemia linfoide aguda, e sua cuidadora. O estudo 
foi realizado no Centro de Onco-Hematologia Infantil (COHI), do Hospital Infantil Varela 
Santiago (HIVS), localizado em Natal, no Rio Grande do Norte. Utilizou-se um 
questionário sociodemográfico, o Kidcope e a Escala de Estilos Parentais, adaptados 
para a população brasileira. Os resultados obtidos evidenciam a utilização de 
estratégias de enfrentamento como a reestruturação cognitiva, a distração e a regulação 
emocional. No tocante às práticas educativas, na percepção da mãe, o estilo parental 

foi considerado de risco. 

 
 
Palavras-chave: Psico-oncologia; estudo de caso; criança com câncer; estilo parental. 

TITLE: Coping strategies and parental-style of parents of children with cancer in 

Natal/RN 

Abstract 

Cancer is the name attributed to a set of more than 100 diseases, characterized by the 
disorderly growth ofabnormal cells in tissues and organs. Acute lymphoblastic leukemia 
is the most common neoplasm in childhood, diagnosis and treatment process imply a 
series of changes inthe family dynamics and social life of the child. The physical, 
psychological and social alterations suffered during thisperiod may impair child 
biopsychosocial development, requiring new ways of coping. Therefore, the objective 
wasto describe the coping strategies of a child with cancer andthe maternal parental 
style adopted under thesecircumstances. This is a case study, from which a seven-year-
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old child was involved in chemotherapy, with diagnosis ofacute lymphoid leukemia, and 
her caregiver. The study wascarried out at the Centro de Onco-Hematology Infantil 
(COHI), from Hospital Infantil Varela Santiago (HIVS), locatedin Natal, in Rio Grande do 
Norte. We used asociodemographic questionnaire, the Kidcope and theparental styles 
scale, adapted for the Brazilian population. The results obtained demonstrate the use of 
copingstrategies such as cognitive restructuring, distraction andemotional regulation. 
Regarding educational practices, in themother's perception, the parental style was 
considered at risk. 
 
Keywords: Psycho-oncology; Case study; Child with cancer; Parental style. 

Introdução 

O câncer representa um conjunto de doenças que consistem no crescimento 
desordenado de células em tecidos e órgãos do corpo, que resulta na formação de 
tumores malignos ou benignos (INCA, 2014). Essa enfermidade é considerada a 
segunda maior causa de mortalidade entre pessoas de 1 a 19 anos de idade (INCA, 
2017a). No Brasil, as principais neoplasias da infância e adolescência são as leucemias 
(26%), seguidas de tumores epiteliais (14%), linfomas (14%) e tumores do sistema 
nervoso central (13%) (INCA, 2017a). 

Implica alterações físicas (náuseas e vômitos, ganho ou perda de massa e redução da 
imunidade), psicológicas ( como sofrimento, mudanças na autoimagem e medo da 
morte) e sociais (afastamento do convívio social, hospitalizações frequentes e 
internações prolongadas) para o paciente e a família (Aquino, Conti, & Pedrosa, 2014; 
Freitas, Santos, Estanislau, Palitot, & Fonsêca, 2016; INCA, 2011; Lanza & Valle, 2014; 
Motta & Diefenback, 2013; Nóbrega, Collet, Gomes, Holanda, & Araújo, 2010). Essa 
situações requer novos modos de enfrentamento. 

O termo enfrentamento - do inglês, coping - é objeto de estudo da Psicologia desde a 
década de 50. A origem desse termo se relaciona à necessidade de explicar as reações 
dos indivíduos diante de situações com as quais são confrontados ao longo da vida, que 
podem ser consideradas ameaçadoras, exigindo enfrentamento e ajuste. 

Na atualidade, um dos conceitos mais difundidos na literatura é o de Lazarus e Folkman 
(1984), baseado no modelo de avaliação cognitiva. Nesse sentido, refere-se o 
enfrentamento enquanto um processo complexo, no qual o indivíduo pode adotar 
diversas estratégias cognitivas e comportamentais para manejar demandas externas 
e/ou internas que desafiam ou excedem os recursos disponíveis até então (Folkman, 
Lazarus, Gruen, & DeLonguis, 1986; Lazarus & Folkman, 1984). Para além disso, 
Lazarus e Folkman (1984) consideram que o enfrentamento efetivo é aquele que 
contribui para a tolerância, minimização, aceitação ou para que se ignore aquilo que não 
pode ser controlado. 

Diante desse contexto, buscou-se investigar se o uso de estratégias de enfrentamento 
que contribuem para a criança lidar com a situação estressora pode estar associado à 
presença de práticas educativas positivas em relação à criança. As práticas educativas 
positivas ou negativas abrangem o que é definido como estilo parental, o qual se refere 
a um conjunto de atitudes que caracterizam o modo como os pais educam seus filhos. 
Estas são classificadas enquanto positivas (comportamento moral e monitoria positiva) 
ou negativas (punição inconsistente; negligência; disciplina relaxada; monitoria e abuso 
físico). Dentre as práticas educativas, têm-se: monitoria positiva, comportamento moral, 
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negligência, abuso físico, abuso psicológico, disciplina relaxada, punição inconsistente 
e monitoria negativa (Gomide, 2003). 

Diante disso, este estudo teve como objetivo geral descrever o estilo parental e as 
estratégias de enfrentamento utilizadas por crianças com câncer. Como objetivos 
específicos, têm-se: descrever as características sociodemográficas e de saúde de 
pacientes; identificar as estratégias de enfrentamento de crianças com câncer; e 
investigar o estilo parental de pais dos pacientes oncológicos. O presente estudo fez 
parte de uma pesquisa de doutorado e tornou possível a experiência no contexto da 

oncologia pediátrica e na pesquisa científica. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de estudo de caso, do qual participou uma criança de sete anos com 
diagnóstico de leucemia linfoide aguda, em tratamento no Centro de Onco-Hematologia 
Infantil (COHI) do Hospital Infantil Varela Santiago (HIVS), localizado na cidade de Natal, 
no Rio Grande do Norte. Nesse estudo, o número de participantes foi constituído por 
conveniência. 

Os critérios de inclusão do estudo foram: pacientes de sete a 12 anos, com diagnóstico 
de Leucemia Linfóide Aguda há no máximo seis meses, em tratamento quimioterápico 
e um de seus pais/responsáveis. Estes deveriam ter aceitado participar do estudo, 
assinando o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), assim como seus pais 
e responsáveis, tendo a autorização formalizada através da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Utilizou-se um questionário sociodemográfico e de saúde; o Inventário de Estilos 
Parentais e o Kidcope. O questionário sociodemográfico e de saúde consiste em uma 
entrevista com perguntas estruturadas e semiestruturadas, que inclui dados da criança, 
tais como idade, sexo, naturalidade, escolaridade, local de moradia, religião; e do 
responsável, como sexo, idade, estado civil, escolaridade e renda familiar. Além de 
características clínicas de saúde, baseado no questionário utilizado por Araújo (2012). 

O Inventário Estilos Parentais (IEP) é um questionário validado para o Brasil, que 
investiga as práticas educativas maternas e paternas adotadas em relação ao filho. Este 
é composto por 42 questões que abarcam sete tipos de práticas educativas: monitoria 
positiva, comportamento moral, negligência, abuso físico, abuso psicológico, disciplina 
relaxada, punição inconsistente e monitoria negativa. Tais práticas são classificadas 
como positivas (monitoria positiva e comportamento moral) ou negativas (punição 
inconsistente; negligência; disciplina relaxada; monitoria negativa e abuso físico) 
(Gomide, 2003). Os resultados indicam um estilo parental ótimo, regular acima da média 
ou regular abaixo da média e de risco (Gomide, 2003). 

O Kidcope é uma escala infantil de autorrelato criada por Spirito, Stark e Williams (1988) 
e adaptada para o português brasileiro por Pereira, Maia, Hazin e Maia (2016), 
composta por uma lista de verificação para investigar dez estratégias de enfrentamento 
cognitivas e comportamentais. Indicada para crianças de 7 a 12 anos e composta por 
15 itens, divididos em três grupos: estratégias de enfrentamento de evitação e 
resignação; estratégias de enfrentamento ativo e regulação emocional (Spirito, 1999). A 
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partir desses itens, pode-se obter dois escores totais: frequência e autoeficácia da 
estratégia de enfrentamento adotada (Spirito & Stark, 1994). Além de possibilitar avaliar 
sistematicamente a variedade de estilos de enfrentamento que as crianças e 
adolescentes podem adotar em qualquer situação, bem como as mudanças na forma 
de enfrentar uma situação estressora, uma vez que esta escala pode ser 
readministrada. 

De início, foram realizadas duas entrevistas com a mãe da criança. Na primeira, utilizou-
se um roteiro semiestruturado, a fim de conhecer a história de vida e da doença da 
criança e as relações familiares. Na segunda entrevista, aplicou-se um Questionário 
Sociodemográfico e de Saúde, baseado no questionário utilizado por Araújo (2012). Em 
seguida, ocorreram um encontro com o paciente, objetivando obter informações acerca 
das estratégias de enfrentamento utilizadas, através do Kidcope. 

A coleta de dados ocorreu durante o segundo semestre do ano de 2018, após a 
pesquisa ter sido aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), cumprindo-se a Resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS/Brasil), com parecer n° 2.574.955. 

A responsável pela criança assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), no qual estão presentes as informações sobre a pesquisa, identificação dos 
pesquisadores, riscos, benefícios e a confidencialidade, além de um Termo de 
Autorização para Gravação de Voz. A criança, após compreender os objetivos da 
pesquisa e seus procedimentos, confidencialidade, riscos e benefícios, assinou o Termo 
de Assentimento, assentindo com a participação, bem como o Termo de Autorização 
para Gravação de Voz (previamente assinado pela responsável). 

 

Resultados e Discussões 

 

Participou da pesquisa uma menina de sete anos de idade e 2° ano incompleto. Nasceu 
em Natal e residia, até o momento do diagnóstico de Leucemia, em um município do 
Litoral Sul, na Mesorregião do Leste Potiguar. A criança foi diagnosticada com linfoma 
leucemizado (Leucemia Linfóide Aguda) de células B no mês de maio de 2018 e iniciou 
a quimioterapia no dia seguinte ao diagnóstico, fazendo uso da medicação 
semanalmente. 

A menina nasceu prematuramente de uma gravidez planejada. A genitora sofreu de 
eclampsia e, posterior ao nascimento, ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva 
Materna. A criança foi amamentada até os 2 anos de idade e se desenvolveu dentro do 
que é estabelecido como esperado. Ao longo dos anos, apresentou dificuldades de se 
alimentar, recusando diversos tipos de alimento. 

Os pais se separaram quando ela estava perto dos três anos de idade, devido a 
desentendimentos, mas a menina mantém contato com seu pai. Após o processo de 
separação, aconteceu o nascimento de uma meia-irmã (materna), a qual tinha - durante 
o período da pesquisa - quatro anos e com quem a paciente tem um bom 
relacionamento, apesar de brigarem em função de ciúmes. 
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Atualmente, a família é formada pela paciente, a mãe, o padrasto e a irmã. São 
evangélicos e frequentam a igreja. 

Em função do tratamento oncológico, residem em Natal. Quanto ao histórico da doença, 
a paciente apresentou febre e dor nos ossos, sintomas tratados como febre reumática 
durante há um ano. Passou por diferentes serviços de saúde até ser encaminhada para 
o HIVS, onde recebeu o diagnóstico de câncer e deu início ao tratamento. 

Chegando no HIVS, além do quadro de dor nos ossos e febre, a menina apresentava 
dor durante a deglutição (odinofagia), o que dificultou a alimentação e a hidratação, 
gerando perda de peso. Teve início o tratamento e houve melhora dos sintomas ao 
longo dos 2 meses de internação. 

No tocante aos aspectos físicos percebidos pela mãe, a filha apresenta cansaço e 
coração acelerado. A nível psicológico, considera que a menina esteja mais esperta, 
referindo-se à facilidade com que entende determinadas questões. Todavia, percebe-a 
mais abatida, impaciente e agressiva. Constatou-se no discurso materno, portanto, a 
observação de mudanças no comportamento da filha e de crenças quanto ao que faz a 
criança ficar mais doente ou debilitada. 

Sob a perspectiva da criança, as mudanças que ocorreram em sua vida envolvem os 
sintomas anteriores ao diagnóstico e a morte de um familiar próximo com câncer. Relata 
o momento em que chegou no hospital como marcado por dor, choro e tristeza, mas em 
que o diagnóstico é colocado como prelúdio da cura, relatando a melhora dos sintomas 
após o diagnóstico e início do tratamento. Em consonância com o relatos apresentado, 
Aquino et al. (2014) evidencia que pacientes ainda no início do tratamento focalizam 
seus relatos nos efeitos estressores e desorganizadores da doença, como o desconforto 
do tratamento quimioterápico e as limitações que a doença provoca no dia a dia. 

As principais mudanças na dinâmica familiar, de acordo com a mãe, referem-se à 
adaptação ao novo contexto de vida, que envolve a mudança de cidade, de rotina e o 
manejo do tempo. Relata também que devido ao maior tempo e cuidado dedicados à 
filha, é difícil dar atenção para o marido e para a outra filha. 

Apesar disso, a mãe percebe mudanças positivas no contexto familiar, relatando ter 
mais paciência com a filha e mais tempo de brincar com ela. Menciona que a doença 
tem sido um aprendizado para todos, além de ter sido uma fonte de união familiar. 

De acordo com a paciente, as mudanças decorrentes do adoecimento caracterizam-se 
pelas restrições sociais enfrentadas, nas dores ósseas, na arrumação do quarto e 
mudanças quanto às brincadeiras. 

Sobre as estratégias de enfrentamento utilizadas, avalia-se que a criança apresenta 
estratégias adaptativas ao contexto em que está inserida. Dentre as estratégias 
utilizadas, constatou-se a distração (tentar esquecer, assistir televisão, jogar), a 
reestruturação cognitiva (focar no lado positivo das coisas) e a regulação emocional 
(tentar se acalmar) para lidar com a punção venosa, situação que ela considera mais 
estressora. 

Tendo em vista isso, verifica-se a utilização de uma estratégia de coping evitativo (a 
distração), tida como estratégia eficaz para o manejo da dor em crianças e 
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adolescentes. Além de duas estratégias de coping ativo, consideradas positivas pela 
literatura: a reestruturação cognitiva e a regulação emocional (Lima et al., 2014; Motta 
& Enumo, 2004; Rocha et al., 2015; Ulisses, Santos, Araújo, Oliveira, & Camargo, 2017). 

Em se tratando das práticas educativas, sob o ponto de vista da mãe, o estilo parental 
materno foi classificado como de risco, carecendo intervenção. É importante avaliar e 
intervir nas atitudes parentais, visto que práticas educativas negativas são relacionadas 
ao desenvolvimento de comportamentos antissociais (Gomide, 2014) e prejuízos à 
saúde mental infantil, envolvendo dificuldades, problemas comportamentais e 

hiperatividade (Sakuramoto, Squassoni, & Matsukura, 2014). 

 
Conclusão 

 

Os resultados da pesquisa estão em consonância com a literatura nacional no contexto 
oncológico pediátrico. Apesar das dificuldades mencionadas - afastamento do marido e 
de sua outra filha -, o adoecimento foi considerado pela mãe da criança como um fator 
de união e crescimento entre os familiares, fortalecendo os vínculos afetivos. 

Além disso, apesar de a criança utilizar estratégias de distração, reestruturação 
cognitiva e regulação emocional que a auxilia a enfrentar os elementos estressores 
inerentes ao tratamento oncológico, ela refere mudanças no cotidiano, como: limitações 
sociais, no brincar e a presença de dores representam dificuldades enfrentadas durante 
o adoecimento. 

Ademais, é importante levar em consideração as limitações desse estudo. Houveram 
problemas na coleta dos dados da pesquisa, do modo como havia sido planejada. As 
limitações se deram, sobretudo, pela recusa das crianças e responsáveis em 
participarem da pesquisa; pela restrição dos critérios de inclusão e exclusão; e pelo fato 
de algumas das crianças que atendiam aos critérios de inclusão irem a óbito. Por esse 
motivo, o delineamento metodológico da pesquisa precisou ser modificado, passando a 
ser um estudo de caso. Ademais, o objetivo geral sofreu alterações, uma vez que não 
foi possível realizar correlações, por envolver apenas uma participante. 

Apesar das dificuldades encontradas, foi possível aprofundar algumas questões acerca 
da doença, a criança e seus familiares. O estudo de caso possibilitou o aprofundamento 
das questões e a compreensão ampliada sobre as narrativas individuais. Dessa 
maneira, recomenda-se a realização de novos estudos que possam realizar descrições, 
comparações e correlações. Outrossim, sugere-se que as pesquisas utilizem recursos 
lúdicos, tornando-se mais acessíveis e atraentes para o público infantil, exemplo disso 
é a literatura infantojuvenil, que possibilita vias de expressão para as crianças. 
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TÍTULO: Políticas linguísticas e internacionalização do ensino superior 

Resumo 

 
Este plano de trabalho integra o projeto de pesquisa “Linguagem e sociedade 
contemporânea”,dirigido pela professora Renata Archanjo, do departamento de línguas 
e literaturas estrangeiras modernas (DLLEM) da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte. Esse projeto de pesquisa visa o estudo da linguagem e suas práticas em suas 
(inter)relações sociais e a pesquisa realizada na Iniciação Científica segue como um 
desdobramento do referido projeto, com o objetivo específico de traçar um panorama 
sobre o papel da linguagem na sociedade contemporânea globalizada bem como as 
forças motrizes que estão por trás da escolha de uma língua estrangeira como objeto 
de ensino e de aprendizagem. De forma específica, o plano de trabalho desenvolvido 
no âmbito da Iniciação Científica procurou mapear em que medida as ações em torno 
da língua (as escolhas individuais, os objetivos institucionais e os contextos sociais) 
impactam nas práticas reais de uso e funcionamento da linguagem.  
 
Palavras-chave: Políticas linguísticas, língua estrangeira, capital cultural 

TITLE: Language policies and internationalization of higher education 

Abstract 

 

This work plan is part of the research project “Contemporary Language and Society”, 
directed by Professor Renata Archanjo, from the Department of Modern Foreign 
Languages and Literature (DLLEM) of the Federal University of Rio Grande do Norte. 
This research project aims at the study of language and its practices in its (inter) social 
relations and the research carried out in the Scientific Initiation follows as an unfolding 
of the referred project, with the specific objective of drawing a panorama about the role 
of language in contemporary society. globalization as well as the driving forces behind 
the choice of a foreign language as an object of teaching and learning. Specifically, the 
work plan developed within the scope of the Scientific Initiation sought to map to what 
extent actions around language (individual choices, institutional goals, and social 

contexts) impact actual language use and functioning practices. 

 
 
Keywords: Language policies, foreign language, cultural capital 

Introdução 

Introdução. 
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Partimos do pressuposto que a escolha de uma língua estrangeira não é feita ao acaso, 
e sabendo disso esta pesquisa pretende explicitar as questões sócio-culturais contidas 
nesta escolha. Nossa pesquisa se situa no contexto do ensino-aprendizagem de língua 
estrangeira em um meio institucional e a coleta de dados foi realizada com professores 
e alunos de língua estrangeira do Instituto Ágora e Nucli da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, por meio de questionários semi-estruturados. 

Para conferir embasamento teórico à pesquisa e compreender o fenômeno do 
multilinguismo na sociedade contemporânea em seus aspectos sócio, histórico e 
políticos, ancoramo-nos, sobretudo, nos textos dos teóricos: Pierre Bourdieu, Louis-
Jean Calvet e Stephen May. Para todos os autores citados, a língua é um fenômeno 
social, pois situa-se histórica e culturalmente na sociedade. Ela evolui e adapta-se no 
mesmo compasso da mesma. Refletindo as lutas travadas dentro dela, por exemplo, o 
nacionalismo é um movimento político-social que vem ganhando força ao longo dos 
anos, principalmente, nos Estados Unidos e na Europa. A língua é fortemente associada 
à esse movimento, visto que, para os integrantes do mesmo, ela é ligada à sua 
identidade e à coesão social, por isso, existe uma política de ensino quase compulsório 
da língua inglesa ao imigrantes, se tomarmos como exemplo a situação política dos 
Estados Unidos no presente momento. Aquele que se recusa ou pretende manter sua 
língua materna é visto muitas vezes como um intruso. Neste caso, pode-se perceber a 
língua como símbolo de poder e até mesmo coerção, ou seja, como um movimento 

social que reflete as visões de mundo de um determinado movimento político-social. 

 
Metodologia 

 

Metodologia. 

Na sociedade globalizada atual questões como: bilinguismo, multilinguismo e 
pluralidade linguísticas não são raras de aparecer no nosso cotidiano. Partindo disso, 
essa pesquisa tem como objetivo a compreensão desses fenômenos e as relações 
implicadas no mesmo, na tentativa de esmiuçar as questões que perpassam ao 
escolhermos uma língua estrangeira para estudar ou ensinar. 

Como já mencionado na introdução deste relatório, foram elaborados questionários para 
a coleta de dados junto à alunos e professores do instituto Ágora e do Nucli da UFRN 
em diferentes cursos de línguas estrangeiras : espanhol, francês e inglês. Cada 
questionário apresentava cinco questões relacionadas às motivações que levaram ao 
ensino e/ou à aprendizagem da a língua estrangeira em questão. Para efeito de 
organização da pesquisa no âmbito da iniciação científica, cada língua estrangeira foi 
objeto específico de um plano de trabalho. Neste caso específico, os dados que serão 
aqui apresentados se referem aos alunos de língua inglesa e aos professores de língua 

espanhola. 

Os dados nos permitiram , elaborar uma série de categorias de análise com base nos 
textos que nos serviram como referencial teórico. Em seguida fomos enquadrando as 
respostas obtidas nos questionários dentro dessas categorias, para depois, tentarmos 
extrair os fenômenos sociais que estão por trás da escolha de uma determinada língua 
estrangeira e como isso impacta na forma como compreendemos as relações de poder 
que permeiam o uso de uma determinada língua. 
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É importante ressaltar que no presente momento à pesquisa encontra-se em fase de 
processamento dos dados coletados através dos questionários. Portanto, ainda não 
foram obtidos dados conclusivos, os resultados que serão apresentados a seguir são 
apenas uma parte da amostra. 

 
Resultados e Discussões 

 

Desenvolvimento da Pesquisa. 

“A língua... é uma ponte que te permite atravessar com segurança de um lugar para 
outro.” Essa frase de Arnold Wesker descreve bem a importância da aquisição de uma 
língua estrangeira, principalmente, se levarmos em conta o contexto de mundo 
globalizado no qual estamos inseridos. Mas é importante apontar também que essa 
“travessia” não é feita ao acaso por trás dela esconde-se fenômenos sociais que nos 

direcionam para uma determinada língua estrangeira. 

Podemos perceber, já nas análises iniciais das respostas obtidas por meio dos 
questionários, que a maioria dos alunos de língua inglesa, optaram pelo estudo dessa 
língua em específico porque tinham como objetivo primário o mercado de trabalho ou a 
carreira acadêmica. Sabendo que a língua inglesa adquiriu o status de língua franca no 
cenário mundial, podemos presumir que a escolha feita por esses alunos está 
diretamente ligada ao fenômeno da globalização e as oportunidades oferecidas pela 
língua inglesa. 

Por outro lado, ao observarmos as respostas dos professores de espanhol para as 
mesmas perguntas palavras com: “identificação, afeição pela língua e reconhecimento 
da cultura latina” tem maior destaque e podemos associar a escolha pela língua 
espanhola à criação de uma identidade com os povos que habitam os países 
circunvizinhos ao nosso. 

É importante fazer um paralelo também com as formas de capital desenvolvidas por 
Bourdieu. Segundo este teórico, durante a vida o indivíduo pode acumular variadas 
formas de capitais, sendo esses: social, econômico, cultural e simbólico. Capital cultural 
pode ser adquirido desde a infância quando os pais propiciam aos seus filhos a melhor 
formação possível, por exemplo, introduzindo o hábito da leitura desde criança.Esse 
capital se traduz em diplomas, conhecimentos aprendidos no geral e etc. O capital 
simbólico, seriam os meios que legitima e confere prestígio dentro de uma sociedade. 

Neste caso, a língua pode tanto inserir-se tanto no campo do capital simbólico quanto 
no campo do capital cultural. Como capital simbólico ela confere ao indivíduo prestígio 
dentro da sociedade, podendo servir como uma facilitadora dentro do mercado de 
trabalho, por exemplo. E como capital cultural porque é sinônimo de conhecimento. 

Essa pesquisa pretende demonstrar e explicar essas (co)relações, utilizando esses 
conceitos como base. Contudo, esse projeto encontra-se em fase de análise, portanto 
não foi concluído e ainda não obtivemos resultados mais amplos e conclusivos. 

 
Conclusão 
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Conclusão. 

Esse projeto encontra-se em fase de análise como mencionado nos parágrafos 
anteriores. No entanto, com os dados que já foram analisados é possível perceber como 
a escolha por uma determinada língua estrangeira está intrinsecamente relacionadas 
ao contexto sócio-histórico e cultural do indivíduo. E como essa escolha é realizada a 
partir de um processo dinâmico e plural, no qual questões como: identidade, vantagens 
no mercado de trabalho e mobilidade social se destacam na hora da escolha. Mas o 
projeto terá continuação para o próximo semestre e esperamos concluir a pesquisa e 
publicar um artigo com os resultados obtidos. 
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TÍTULO: A construção da identidade docente no ensino de línguas na sociedade 

contemporânea 

Resumo 

A pesquisa em questão propõe-se a investigar como o ensino e a aprendizagem de 
línguas são valorados enquanto ferramentas de transformação social. Nessa 
perspectiva, pretende-se deslindar a importância de dominar uma ou mais línguas 
estrangeiras na sociedade contemporânea, identificando se esse conhecimento é capaz 
de promover transformação social. Além disso, busca-se constatar o tipo de capital 
adquirido que está sendo valorizado nessas práticas de linguagem, seja ele cultural, 
econômico, simbólico ou social, bem como as razões que conduzem a esse tipo de 
concepção. 
 
Palavras-chave: Linguística Aplicada, Transformação social, Práticas de linguagem. 

TITLE: The construction of the teachers identity into the language teaching in the 

contemporary society. 

Abstract 

This research proposes to investigate how language teaching and learning are valued 
as tools of social transformation. From this perspective, it is intended to unravel the 
importance of mastering one or more foreign languages in the contemporary society, 
identifying if this knowledge is capable of promoting social transformation. In addition, 
we seek to verify the type of acquired capital that is being valued in these language 
practices, such as cultural, economic, symbolic or social, likewise the reasons that lead 
to this type of conception. 
 
Keywords: Applied Linguistics, Social transformation, language practices. 

Introdução 

No campo dos estudos de identidade, os estudos de linguagem assumem um papel 
central quando compreendemos que as identidades são construções sociais e que sua 
performatividade é atravessada pela linguagem. É na e pelas práticas discursivas que 
temos acesso aos posicionamentos que dão sentido às construções identitárias 
mutantes, fluidas, híbridas, contingenciais, em cenários e contextos. O objetivo da 
pequisa é averiguar o processo de construção identitária docente e discente no contexto 
do ensino e da aprendizagem de línguas no ambiente acadêmico da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Este eixo busca trabalhar com as questões 
relacionadas às variáveis que perpassam a construção da identidade do indivíduo que 
transita pelo campo dos estudos da linguagem, particularmente no campo do 
ensino/aprendizagem de línguas, como as relações sócio históricas, as crenças, as 
ideologias e as relações de poder. Esse plano de trabalho insere-se no projeto de 
pesquisa intitulado “Linguagem e sociedade contemporânea”, dirigido pela professora 
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Renata Archanjo, do departamento de línguas e literaturas estrangeiras modernas 
(DLLEM) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). No âmbito da 
Iniciação Científica este plano de trabalho aponta para uma pesquisa empírica que 
busca identificar as características identitárias de professores e aprendizes de línguas 
estrangeiras modernas (mais especificamente Inglês, Francês e Espanhol), no mundo 
contemporâneo na micro-sociedade da UFRN. 
 
Metodologia 

 
A pesquisa se insere no campo de estudos da Linguística Aplicada e tem como design 
uma metodologia qualitativa com coleta de dados do corpus selecionado a partir de um 
questionário semi-estruturado. Os princípios teóricos que nortearão as análises 
ancoram-se em uma perspectiva sócio-histórica e nos estudos dialógicos da linguagem. 
As amostras de dados foram recolhidas de três grupos: 1)Professores do Instituto Ágora 
e Nucli ; 2) Servidores da UFRN (que estão inseridos em 3) ; 3) Alunos do Instituto Ágora 
e Nucli ; Para efeito de organização da pesquisa no âmbito da iniciação científica, cada 
língua estrangeira foi objeto específico de um plano de trabalho. Neste caso específico, 
os dados que serão aqui apresentados se referem aos sujeitos “docentes de Língua 
Inglesa” e “discentes de Língua Espanhola”. 
 
Resultados e Discussões 

 
É importante frisar que a pesquisa ainda está em andamento e continuamos a análise 
dos dados. Até o presente momento, pudemos constatar que os tipos de capitais 
buscados e adiquiridos pelos alunos e professores das três línguas estrangeiras em 
questão são diferentes, coincidindo com as hipóteses levantadas após a leitura dos 
textos teóricos. Como fui responsável por analisar as respostas dos alunos de espanhol 
e dos professores de inglês, e pude certificar-me que há diferentes motivos que 
impulsionam o ensino / aprendizagem das duas línguas. Por exemplo, vemos que a 
grande maioria dos docentes de Língua Inglesa não se interessa em aprender outras 
línguas, além de que quase todos mencionam em algum momento “realização 
profissional” como força maior para o aprendizado da da língua, enquanto que quase a 
totalidade dos discentes de Espanhol, além de se interessarem por mais idiomas, 
possuem diversos motivos pelos quais se engajaram no aprendizado da língua, como 
aquisição de Capital Cultural (Segundo a definição de Pierre Bourdieu). Outrossim, 
pudemos aperceber que as naturezas identitárias, tanto de aprendizes quanto de 
professores da língua estrangeira hiper-central (que é o caso do inglês) e das sub-
centrais (no caso, do espanhol e do francês) se diferem enormemente por razões 
variadas (definições dadas por Louis-Jean Calvet no texto “La diversité Linguistique: 
Enjeux pour la francophonie”, Hermès, La Revue 2004/3 (n°40), p. 287-293). 
 
Conclusão 

 
Podemos concluir que qualquer política linguística que favoreça uma única língua, 
excluindo todas as outras, pode ser extremamente arriscada, uma vez que ela pode se 
tornar, então, um fator que promove a divisão em vez da unificação (Stephen May, 
Chapter 9, Justifying Educational Language Rights p. 215-236). Abordagens bilíngues 
da educação não são apenas factíveis, mas, de fato, existem e podem ser 
implementadas de modo a favorecer o interculturalismo. Pessoas que dispõem de aceso 
a diversas culturas, acabam por se tornar mais tolerantes para com os outros, e uma 
das formas mais eficazes de se aproximar da cultura de outrem é através da língua, 
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uma vez que língua e cultura estão estreitamente alinhadas, e isso é um fato mesmo 
entre discentes de forma inconsciente, uma vez que muitos dos alunos referem-se à 
cultura latina como algo com a qual eles sentem afeição, e portanto sendo um meio de 
justificar a escolha por tal língua em detrimentos de outras possíveis tais como francês 
ou alemão que também estão disponíveis na UFRN. 
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TÍTULO: Epistemologias subalternas, epistemologias não essencialistas e comunicação 

para a transformação 

Resumo 

 

O presente estudo tem por escopo refletir sobre a comunicação a partir de 
epistemologias subalternas e não-essencialistas, que resulte em novos modos de 
conceber a comunicação e faça surgir práticas comunicacionais transformadoras dos 
modos de subjetivação e relações de poder existentes. Opondo-me à colonialidade do 
saber, me propus a fazer emergir conhecimentos silenciados ao longo de séculos pela 
racionalidade moderna ocidental. Para isso, cartografei pensamentos subalternizados 
latinos e africanos - já que estes compartilham de realidades historicamente atreladas à 
brasileira - que propõem alternativas aos pressupostos cristalizados da ciência, 
colocando-os em diálogo com diversas formas de saber e correntes de pensamento, 
apostando nos devires que dele poderão emergir. A pesquisa realizou ao longo dos 
semestres letivos 2018.2 e 2019.1 discussões teóricas mensais que resultaram nas 

reflexões aqui abordadas. 

 
 
Palavras-chave: Comunicação; Epistemologia; Pensamentos Subalternos. 

TITLE: Subaltern Epistemologies, Nonessentialist Epistemologies and Communication 

for Transformation. 

Abstract 

 

The present study aims to reflect about communication from subaltern and non-
essentialist epistemologies, which result in new ways of conceiving communication and 
emerge communicative practices that transform the existing modes of subjectivation and 
power relations. Opposing to the coloniality of knowledge, I set out to emerge those who 
were silenced over centuries by Western modern rationality. For this, I mapped Latin and 
African subaltern thoughts - as they share realities historically linked to the Brazilian - 
that propose alternatives to the crystallized assumptions of science, placing them in 
dialogue with various forms of knowledge and currents of thought, betting in the 
becomings that may emerge from it. The research held throughout the semesters 2018.2 
and 2019.1 monthly theoretical discussions that resulted in the reflections discussed 
here. 

 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1106 

 

Keywords: Communication; Epistemology; Subaltern thoughts. 

Introdução 

  

Partindo do problema teórico de como pensar a comunicação a partir de categorias não 
essencialistas de pensamento, o projeto busca estudá-la a partir de epistemologias 
subalternas que se propõem à descolonização do pensamento científico de matriz 
ocidental moderna, entendendo que a maior parte das pesquisas em comunicação tem 
prezado pelas análises em geral descritivas e/ou interpretativas dos processos 
midiáticos, conforme aponta, entre outros autores Sodré (2014). Neste sentido, esta 
pesquisa dispõe-se a cartografar pensamentos silenciados pela racionalidade ocidental 
moderna, de modo a fazer uma reflexão crítica acerca dos conceitos e paradigmas a 

partir dos quais tem se construído o pensamento em comunicação. 

Pensando como subalternas as práticas e formas de pensamento inferiorizadas 
historicamente pela ciência moderna, compreendendo o processo de colonização do 
pensamento instituído ao longo de séculos de dominação sócio-econômica, política e 
simbólica do continente europeu - e posteriormente o norte-americano - sobre os povos 
ameríndios e africanos, utiliza-se do pensamento de Boaventura de Souza Santos 
(SANTOS e MENESES, 2009), que entende as epistemologias do sul como 
epistemologias que se fundam em conceitos e estratégias de pensamento não 
ocidentalocêntricas, propondo uma ecologia de saberes que as ponha em diálogo entre 
si e em relação com outras epistemologias ocidentais alternativas. 

Quando se fala aqui em ocidentalocentrismo, compreende-se o enquadramento dos 
processos vivenciados por sujeitos subalternizados em categorias engessadas que 
negam a multiplicidade envolvida nas práticas e percepções comunicais de tais sujeitos. 
Denuncia-se, portanto, o apagamento dos modos de percepção da realidade e suas 
diferentes narrativas e das práticas de comunicação dos atores sociais subalternos na 
construção do pensamento teórico e científico sobre a comunicação. 

Deste modo, nesta pesquisa busquei fazer o agenciamento entre os pensamentos de 
autores e autoras em geral latino-americanos e africanos de modo a traçar conexões 
com pensamentos produzidos em realidades sócio-históricas atreladas à brasileira. 
Neste corpus bibliográfico, adotei uma perspectiva interdisciplinar interligando conceitos 
sociológicos, filosóficos, ontológicos, psicológicos e antropológicos subalternos para 
fazer emergir práticas comunicacionais de transformação dos modos de subjetivação e 
de relação postos. 

Tal escolha parte da ideia fundamentada por Boaventura de Sousa Santos (2009) 

acerca da abissalidade do pensamento ocidental: 

O pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal. Consiste num sistema de 
distinções visíveis e invisíveis, sendo que as invisíveis fundamentam as visíveis. As 
distinções invisíveis são estabelecidas através de linhas radicais que dividem a 
realidade social em dois universos distintos: o universo ‘deste lado da linha’ e o universo 
‘do outro lado da linha’. A divisão é tal que ‘o outro lado da linha’ desaparece enquanto 
realidade, torna‐se inexistente, e é mesmo produzido como inexistente. 
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(SANTOS, 2009, p. 19) 

Fazendo emergir as vozes “deste lado da linha”, que engloba principalmente países 
historicamente oprimidos da América Central, América Latina e África, propõe-se 
investigar de que forma estão sendo produzidas outras categorias de pensamento, de 

modo a propor maneiras inéditas de pensar e praticar a comunicação. 

 
Metodologia 

 

Corpus de estudo 

A pesquisa desenvolvida parte do pensamento de que a ciência moderna ocidental 
relega ao apagamento as produções artísticas e intelectuais produzidas em países 
subalternizados - dando-se aqui enfoque aos continentes latino-americano e africano. 
Assim sendo, entende-se que os métodos, teorias e os próprios conhecimentos 
validados e aceitos pela racionalidade (branca e europeia) inferiorizam formas de 
pensamento que podem contribuir para a compreensão dos processos e práticas 
comunicacionais, bem como da própria realidade. Tais pensamentos são em geral 
relegados ao campo da superstição, folclore, entre outras formas de deslegitimação. 
Subvertendo a ordem global que institui o norte como centro, a pesquisa buscou fazer 
emergir os pensamentos produzidos pelo sul - entendendo como sul o lócus da 
produção científica subalternizada historicamente, pois “nas margens do Novo Mundo, 
os campos de batalha são também campos de mandinga” (RUFINO, 2018). Além de 
teóricos e teóricas da América Latina e África, também foi cartografado o pensamento 

de negro americano e outras epistemologias alternativas. 

Nesta emergência, deu-se enfoque aos estudos da afrocentricidade a partir de Ama 
Mazana (2009); feminismo interseccional a partir de Angela Davis (2016), Bell Hooks 
(2015) e Djamilla Ribeiro (2017); feminismos africanos e afro-latino-americanos com 
Sunday Adetunji Bamisile (2013), Sueli Carneiro (2003) e Lélia Gonzalez (2011); 
colonialidade do saber a partir de Anibal Quijano (2009), negritude e racismo em Abdias 
do Nascimento (1978), Franz Fannon (2008), Achille Mbembe (2014) e Silvio Almeida 
(2018). 

Abordagem metodológica 

Para fazer o agenciamento entre pensamentos decoloniais fazer emergir novas formas 
de conceber a comunicação, a pesquisa adotou uma estratégia de método cartográfica. 
Deste modo, pôs-se e diálogo epistemologias subalternas e não-essencialistas, partindo 
da concepção do pensamento de Deleuze e Guattari (1992), ou seja, como impulso de 
criação, como devir, e não como representação de realidade pré-constituídas. 

A partir das pedagogias da encruzilhada, de Luiz Rufino, entende-se que a 
decolonialidade “deve incidir na produção de conhecimentos e narrativas a partir de loci 
geopolíticos e corpos políticos de enunciação” (2018, p. 73). Nesse sentido, a partir da 
cartografia, a pesquisa propôs-se não a identificar, catalogar ou descrever as 
representações sobre a comunicação presentes em pensamentos subalternos, mas sim 
a criar novas formas de pensar a comunicação, que não se baseiam nos modelos 
definidos apriorísticamente pela racionalidade ocidental. O agenciamento realizado não 
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estruturou em hierarquias os pensamentos, todas as expressões colocadas em 
interação possuindo o mesmo status epistemológico. 

Desenvolvimento 

Para desenvolver a pesquisa foram realizados um conjunto de atividades, descritas a 

seguir: 

Encontros mensais de estudos realizados nos semestres letivos 2018.2 e 2019.1, com 
diferentes temáticas. Os encontros foram conduzidos pelos integrantes do grupo de 
pesquisa e convidados, dos quais dois foram apresentados por mim: o primeiro sobre 
epistemologias do sul, a partir de Boaventura de Souza Santos, e o segundo sobre 
feminismos africanos, através de Sunday Adetunji Bamisile.Seminário sobre cartografia, 
realizado em 07 de novembro de 2018. O Seminário Cartografia, Epistemologias 
Subalternas e Comunicação foi apresentado pelo professor doutor Itamar de Morais 
Nobre e pelas discentes do doutorado da Pós-Graduação de Estudos da Mídia Alice 
Oliveira de Andrade e Andrielle Cristina Moura Mendes Guilherme. O encontro abordou 
a cartografia nas ciências humanas e sociais.Para o encerramento do primeiro ano de 
pesquisa, foi realizado o I Seminário Epistemologias Subalternas e Comunicação, que 
aconteceu nos dias 10, 11 e 12 de junho de 2019, com três mesas de discussão, 
conduzida por integrantes do grupo de pesquisa e convidados externos: Epistemologias 
do Sul e as Narrativas de Resistência, Negritude e Interseccionalidade e Epistemologias 
Decoloniais e Ecologia de Saberes, esta última conduzida apenas por participantes 
externos. Nele, realizei a apresentação “A invisibilidade das religiões de matriz africana 
na construção da religiosidade brasileira” a partir do pensamento de Abdias do 
Nascimento (1978), Mãe Stella de Oxóssi na dissertação de Dialaine Soares Sampaio 
de França (2012) e Luiz Rufino (2018). Além da discussão e troca de experiências sobre 
caminhos para a descolonização do pensamento na pesquisa em comunicação, o 
seminário teve como desdobramento a produção de vídeos com a apresentação dos 
temas discutidos bem como de ensaios que serão publicados na coluna Diversidades 
do portal Nossa Ciência. 

 
Resultados e Discussões 

 

Pensamento abissal e colonialidade do saber 

As epistemologias subalternas podem ser entendidas como um conjunto de 
pensamentos que fazem frente ao colonialismo instituído na ciência moderna ocidental. 
Não compreendem, portanto, uma escola de pensamento ou um ramo disciplinar 
(sociologia, antropologia, psicanálise, etc). Pode ser definida como o conhecimento que 
surge nas periferias do mundo. Esta noção se baseia na abissalidade do pensamento 
moderno ocidental, ideia sistematizada por Boaventura de Sousa Santos (2009) que 
compreende que a realidade social é dividida em dois universos distintos, um deles 
tomado como possibilidade única, fazendo o outro desaparecer enquanto realidade. 

Nesta compreensão, há de um lado a realidade experienciada pela Europa e, 
posteriormente, América do Norte; do outro a América Latina e África, estes últimos 
continentes cuja realidade sócio-histórica é marcada pelo colonialismo. Temos, então, 
um norte global instituído no poder e um sul periférico, em uma relação de 
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dominação/subjugação que não teve fim com os processos de independência dos 
países, mas que, pelo contrário, se mantém através da colonialidade do pensamento, 
conceito retirado de Anibal Quijano (2009). Sendo a realidade do norte global tomada 
como universal, o sul torna-se inexistente “sob qualquer forma de ser relevante ou 
compreensível” (SANTOS, 2009, p. 23). Através de séculos de exploração e dominação, 
constituiu-se um padrão de poder mundial que opera em todos os planos da vida 
material e subjetiva da humanidade. Deste modo, 

O eurocentrismo não é exclusivamente, portanto, a perspectiva cognitiva dos europeus, 
ou apenas dos dominantes do capitalismo mundial, mas também do conjunto dos 
educados sob a sua hegemonia. [...] Trata-se da perspectiva cognitiva durante o longo 
tempo do conjunto do mundo eurocentrado do capitalismo colonial/moderno e que 
naturaliza a experiência dos indivíduos neste padrão de poder. Ou seja, fá-las entender 
como naturais, consequentemente como dadas, não susceptíveis de ser questionadas. 
(QUIJANO, 2009, p. 74 e 75) 

Neste processo de universalização do pensamento, as expressões que têm como berço 
o sul global são inferiorizadas, silenciadas e apagadas em detrimento da razão moderna 
ocidental. Colocados dentro de categorias como “folclore”, “superstição”, “senso 
comum”, os conhecimentos aqui produzidos são desconsiderados dentro dos critérios 
científicos e destituídos de legitimidade, já que tudo aquilo que foge do domínio do 
verdadeiro-falso é desconsiderado para a ciência. Em “O genocídio do negro brasileiro” 
(1978), Abidas do Nascimento aponta esta estratégia como parte do genocídio 
empregado contra a população negra. Entretanto, tais critérios podem e devem ser 
questionados e é isso que a decolonialidade se propõe a fazer, através da produção de 
narrativas acerca da realidade feitas a partir de outros lugares de enunciação, conforme 

defende Luiz Rufino: 

[...] a decolonialidade como uma capacidade de resiliência e transgressão diante do 
trauma e da violência propagada pelo colonialismo e conservada na esfera da 
colonialidade. Nesse sentido, o que responderá acerca de nossa capacidade de 
invenção no confronto a dominação do poder/ser/saber são as nossas incorporações e 
performances orientadas por um ouro senso ético/estético. (RUFINO, 2018, p. 73) 

Entendendo que os pressupostos que fundamentam o que chamamos de ciência 
contemplam apenas uma parte das expressões produzidas em todo o mundo, nesta 
pesquisa optei por me orientar pelo que diz o lado da linha que foi silenciado, de modo 
a, a partir deles, propor novas formas de conceber a comunicação. Se há um espaço 
gigantesco repleto de vozes historicamente silenciadas, como podemos acreditar que 
as produções científicas que estudam os processos comunicacionais contemplam e 
abarcam as diferentes realidades vivenciadas ao longo da terra? Acredito que não é 
possível. E, portanto, invoco aqui essas vozes para pensar a comunicação. 

Ecologia de saberes e uma comunicação para a transformação 

Conforme foi dito anteriormente, a colonialidade opera nos mais diversos planos da vida 
material e subjetiva. Tendo como operador principal a raça, institui-se enquanto 
dominação a partir do racismo, por meio de aniquiliamento, morte e várias outras 
violências físicas e psicológicas. Foi através da exploração/dominação da África e da 
América que a Europa expandiu seu poder, consolidando um padrão próprio que deveria 
ser tomado como universal. A dominação não poderia ter êxito se acontecesse apenas 
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fisicamente, daí povos e culturas são forçados a incorporar valores e costumes 
diferentes dos próprios. Sob humilhações violentas, foram forçados a negar os 
conhecimentos que lhes foram transmitidos ao longo da vida para acreditar na história 
contada a partir do homem branco vindo de terras longínquas. Aqui compreendo o 
racismo como um componente estrutural da sociedade, como Silvio Almeida (2018) 
defende, caracterizando-se por uma forma de discriminação baseada na raça que está 
para além das ações individuais e sendo portanto, um elemento orgânico da estrutura 
social. 

Para perpetrar-se enquanto poder hegemônico, cometeu-se ao longo dos séculos um 
genocídio e epistemicídio violentos e foram as populações negras e indígenas que mais 
sofreram - e sofrem - na pele e na alma os danos de tanto tempo de dominação. Este 
último conceito, o epistemicídio, apropriamos de Sueli Carneiro (2005), que o extrai de 
de Boaventura de Sousa Santos (1993) para explicar a inferiorização ou mesmo 
anulação intelectual do negro. Entretanto, justamente por impor um padrão de 
pensamento universal a ser incorporado por todos e todas, a colonialidade precisa ser 
pensada enquanto um processo em contínuo. E compreender isso implica reconhecer 
a abissalidade do pensamento, caso contrário continuar-se-á a reproduzir as linhas 
abissais que permitem que uma parte dos povos viva com dignidade e outra permaneça 
em miséria e subjugação. 

Como resposta a abissalidade, Boaventura de Sousa Santos propõe uma ecologia de 
saberes, que reconheça a pluralidade dos conhecimentos e acredite na possibilidade de 
interações entre eles que se sustentem dinamicamente sem resultar em hierarquizações 
(2009). Não defendo aqui a negação dos conhecimentos já instituídos no Ocidente, mas 
o seu cruzamento com outros saberes. Assim, partindo da ideia de que não existem 
critérios mais válidos do que outros, abandona-se a presunção de busca da 
verdade/falsidade, já que esse é um critério do pensamento abissal. Existem diversas 
formas de conhecimento sobre os mais diversos aspectos da realidade e também são 
múltiplos os critérios que podem ser utilizados para validá-los ou não. É preciso, 
entretanto, ter clareza sobre as escolhas a serem feitas na produção científica. Para 
começar a apontar os caminhos para uma decolonização do pensamento sobre 
comunicação, optamos pelas “práticas de conhecimento que possibilitam ou impedem 
certas intervenções no mundo real” (SANTOS, 2009, p. 50). Por isso, elegi para a 
fundamentação teórica vozes que pensam a partir das noções de raça, gênero e classe, 
já que são estes os operadores mais marcantes nas relações de poder atuais. 

Respostas ao colonialismo 

Segundo Mills (apud Rufino, 2018) “a raça e seus contratos de dominação são 
fundamentos da lógica colonial”. Assim, podemos entendê-la como o princípio 
hierarquizador do poder colonial. Dentre vários(as) teórico(as) que pensam a partir da 
raça, fiz algumas eleições que nos ajudam a apontar caminhos para pensar a 
comunicação, tendo em mente que esta pesquisa se propõe não a fazer análises 
meramente descritivas dos processos comunicacionais, mas a criar novas 
possibilidades de pensar a comunicação, ou seja, acredita no pensamento enquanto 
devir, como propõe a cartografia. 

Por tudo o que já foi abordado aqui acerca da colonialidade, proponho pensarmos a 
partir dos corpos e lugares de enunciação. Em Franz Fanon (2008) discutimos a 
dificuldade do homem negro elaborar-se corporalmente, já que o racismo implica em um 
processo de inferiorização das características físicas que dizem respeito ao negro. 
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Sobre este processo de negação, Achille Mbembe aborda a separação do negro de si 
mesmo e a sua falsificação pelo outro, o branco (2014). Temos ainda no Brasil as 
políticas de assimilação, que vão resultar na ideia de democracia racial, a partir das 
quais legitima-se o genocídio a partir da noção de que “somos todos iguais”. Ao se negar 
o racismo, impede-se que seja questionado o padrão eurocêntrico e colonial de poder 
que o fundamenta. Assim, o negro é mantido à margem, a um lugar de quase 
inexistência, já que “falar é existir absolutamente para o outro” (FANON, 2008) e dizer 
que existe democracia racial é, em outras palavras, dizer que não existe racismo e, 
portanto, não há o que falar sobre este assunto nem há legitimidade na reivindicação de 
políticas públicas para combatê-lo. Entretanto, como aponta Abdias do Nascimento, 

Da classificação grosseira dos negros como selvagens e inferiores, ao enaltecimento 
das virtudes da mistura de sangue como tentativa de erradicação da “mancha negra”, 
da operatividade do sincretismo religioso, [...] a história não oficial do Brasil registra o 
longo e antigo genocídio que vem perpetrando contra o afro-brasileiro. 

(NASCIMENTO, 1978, p. 93) 

É necessário apontar que o mito da democracia racial é reverberado por autores que 
ainda hoje são referências quando se trata de pensar o Brasil e que, longe de ter sido 
uma ideia relegada ao passado, ainda opera nas mentalidades e discursos acadêmicos 
e não acadêmicos. Assim sendo, é imprescindível que as respostas ao colonialismo 
partam da negritude, entendendo que “a identidade negra só pode ser problematizada 
enquanto devir” (MBEMBE, 2014). Essa noção de identidade em devir é muito 
importante, já que nos direciona para possibilidades de criação de narrativas diferentes 
das que nos foram dadas como naturais. É justamente nessa operacionalidade que se 
faz possível traçar um caminho de elaboração de novas categorias para pensar a 

comunicação para transformação, já que 

[...] uma política é de transformação quando produz modos de determinação, isto é, 
possibilidades de (auto)constituição e (auto)percepção, de afetar e ser afetados, de 
pensar a realidade, de agir e viver impossíveis para o atual regime de determinações e 

de representação (CONDORELLI, 2017, p. 89). 

Neste sentido, faço um paralelo entre o pensamento de Condorelli e de Ama Manzana 
(2009), no sentido em que a última defende que a identidade é um processo em 
construção que precisa partir do lugar de vida (material e espiritual) do povo africano. 
Ao entendermos a identidade como um devir, é possível pensar na indeterminação 
(CONDORELLI, 2017) como possibilidade de ruptura com o colonial, já que permite 
emergir subjetividades a partir dos locais de enunciação. 

Pensando a partir da interseccionalidade entre raça, gênero e classe, Djamilla Ribeiro 
ressalta a necessidade de debatermos como foram construídas as identidades a partir 
da lógica branca, masculina, cis e heteronormativa (2017). Assim, fazendo referência a 
Linda Alcoff, a filósofa defende que 

para descolonizarmos o conhecimento, precisamos nos ater à identidade social, não 
somente para evidenciar como o projeto de colonização tem criado essas identidades, 
mas para mostrar como certas identidades têm sido historicamente silenciadas e 
desautorizadas no sentido epistêmico, ao passo que outras são fortalecidas (RIBEIRO, 
2017, p. 28). 
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Além disso, Djamilla Ribeiro apresenta o conceito de lugar de fala, um dos critérios que 
escolhemos para fundamentar nossos pensamentos sobre comunicação. Pensar em 
lugar de fala é pensar que os discursos possuem uma localização social e geográfica 
que irá determinar o quão aceitos eles serão. Para compreender isto é necessário que 
as análises sobre a realidade sejam feitas a partir dos elementos que estruturam a 
sociedade: raça, gênero, classe e sexualidade. Para o conceito de lugar de fala, Ribeiro 
parte do feminist standpoint, conceito defendido pela socióloga Patrícia Hill Collins, que 
irá pensar justamente em como a localização social implica nas relações de poder 

(1997). Neste sentido, Djamilla defende que 

“O falar não se restringe ao ato de emitir palavras mas de poder existir. Pensamos lugar 
de fala como refutar a historiografia tradicional e a hierarquisação de saberes 
consequente da historiografia tradicional.” (RIBEIRO, 2017, p. 64). 

É importante ressaltar que o pensamento interseccional foi discutido a partir de 
pensadoras negras como Lélia Gonzalez (1988) e Sueli Carneiro (2003), que possuem 
importantes estudos sobre a questão e que fundamentam o que defendemos aqui por 
meio da noção de lugar de fala: a importância de uma produção teórica sobre 
comunicação que leve em conta os múltiplos locais de enunciação e as diferentes 
formas de enxergar a realidade que eles ensejam. Assim, a partir do pensamento das 
referidas autoras proponho que uma comunicação transformadora precisa ser pensada 
a partir dos lugares de fala até então silenciados, gerando possibilidades de 

pensamentos sobre a realidade até então não concebidas pela razão ocidental. 

Como proposta, me alinho também nas noções da Pedagogia das Encruzilhadas de 
Luiz Rufino (2018) que, a partir da cosmologia de Exu, divindade iorubá, propõe uma 
problematização do colonialismo e a criação de um outro projeto ético para pensar a 
educação. Rufino pensa em Exu como “loci de enunciação para riscar uma pedagogia 
antirracista/decolonial assente em seus princípios e potências” (p. 73). A partir do 
conceito de encruzilhada, ele propõe o cruzamento das múltiplas experiências e formas 
de conceber o mundo que “operam praticando rasuras e ressignificações conceituais” 
(p. 78). Assim sendo, para nosso pensamento em comunicação, a pedagogia das 
encruzilhadas apresenta-se como uma proposta de reinvenção dos modos de pensar 
as práticas comunicacionais: 

Para um mundo edificado a partir das obsessões de grandeza e totalidade, produtor de 
regimes de verdades alicerçados em práticas de injustiças cognitivas/sociais , lança-se 
a sugestão: desvios, golpes, cruzos, anti-disciplinas, desobediências, feitiços, pragas 
rogadas, traquinagens, calças arriadas, tombos na ladeira… há uma infinidade de 
formas possíveis. Lança-se a arte do brincalhão, esculhambam-se as normas, as 
lógicas, e a destruição surge como potência para a invenção. Onde emerge a dúvida, 
Exu está a nos apontar os caminhos para a reinvenção da vida. (RUFINO, 2018, p. 81) 

Para finalizar os apontamentos de caminhos para pensar a comunicação a partir de 
critérios até então não concebidos, me aproprio das noções de indeterminação 
produtiva, conceito de Vladimir Safatle (2015) apropriado por Antonino Condorelli 
(2017), que propõe uma ação transformadora que opere não na ruptura da ordem 
estabelecida para que esta seja substituída por outra, mas como uma micropolítica 
assente na indeterminação produtiva, que “gera positividades (subjetividades e 
relações) cujas condições de possibilidade não possam ser cristalizadas em formas que 
garantam níveis estáveis de previsibilidade” (CONDORELLI, 2017, pág. 102). Ou seja, 
uma proposta de indeterminação como possibilidade de emergência de singularidades, 
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como devir. Um devir que, conforme aponta Boaventura de Sousa Santos, “assente em 
três orientações: aprender que existe o Sul; aprender a ir para o Sul; aprender a partir 
do Sul e com o Sul” (2009, p. 9 apud Santos, 1995:508). 

 

Conclusão 

 

Por meio de explorações e dominações, o processo sócio-histórico do Ocidente instituiu 
um padrão a ser incorporado pelos povos dominados. Assim, o colonialismo, entre 
outras coisas, se deu pela imposição de valores e práticas, padrão esse que, longe de 
ter sido posto de lado com a independência dos países, opera até os dias atuais, 
naturalizando de um modo de conceber e praticar a realidade. Este, autêntico e 
universal, para se manter neste lugar se põe como única possibilidade, relegando os 
demais à inexistência. Por isso é que considero a ciência moderna ocidental como 
incapaz de pensar para além de suas ideias de universalidade e, assim, não consegue 
conceber a pluralidade de realidades vivenciadas pelos seres humanos. Nesse sentido, 
as epistemologias subalternas são possibilidades para apontar caminhos para pensar a 
comunicação sob uma ótica não essencialista e colonial. 

Tendo como método de pesquisa a cartografia, busquei, portanto, selecionar os 
pensamentos produzidos na América Latina e África - e pensamentos alternativos de 
outros lugares - que combatem a colonialidade do pensamento e questionam os 
pressupostos engessados da ciência, propondo outras formas de pensar o mundo 
material e social. Neste agenciamento, observei que é necessário pensar a partir da 
interseccionalidade entre os elementos que estruturam a sociedade: raça, classe, 
gênero e sexualidade. 

A partir dos pensamentos cartografados, outros dois conceitos surgiram como 
possibilidades para a criação de um pensamento decolonial sobre comunicação: lugar 
de fala e indeterminação produtiva. O primeiro, cunhado pela filósofa Djamilla Ribeiro a 
partir do conceito de feminism standpoint de Patrícia Hill Collins, propõe pensar a partir 
da localização social dos indivíduos. Na pedagogia das encruzilhadas, de Luiz Rufino, 
tal proposição também foi encontrada na ideia de que uma produção de conhecimento 
de fato decolonizadora deve ser feita a partir dos lugares e corpos de enunciação. 
Assim, defendo que sejam considerados diversos tipos de saberes, não apenas os 
legitimados pela ciência, e que deste diálogo possa surgir novos modos de conceber a 
comunicação, sendo estes não universais, mas conscientes de seu lugar, raça e gênero 

de enunciação. 

Por fim, proponho a indeterminação produtiva, conceito de Vladimir Safatle apropriado 
por Antonino Condorelli para fundar as bases epistemológicas de uma comunicação 
para a transformação fundada em uma matriz não colonial de pensamento. Assim, 
proponho que a ruptura com a colonialidade do saber não se caracterize como 
substituição de um modo de conceber a realidade por outro, já que isso vai dar também 
numa cristalização do pensamento. Em vez disso, aponto para o devir que fará surgir 
epistemologias comunicacionais a partir do diálogo entre diferentes formas de enxergar 

a realidade, um devir, sobretudo, consciente de seu lugar de enunciação. 
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TÍTULO: Conceitos e noções em Barthes: levantamento das obras de 1968 à 1971 

Resumo 

 

O presente artigo, fruto do projeto de pesquisa “Leitura e levantamento de conceitos da 
obra de Roland Barthes de 1968 a 1971”, orientado pelo Prof. Dr. Márcio Venício 
Barbosa, tem como objetivo iniciar estudos sobre as noções e os conceitos 
apresentados pelo autor francês em suas obras, de forma que esses saberes possam 
auxiliar em novas pesquisas acerca do escritor. Os orientandos, com o auxílio dos 
aportes teóricos e das discussões sobre o tema, devem identificar esses elementos para 
assim, concretizá-los por meio da produção de pequenos textos a partir da concepção 
original – com o objetivo de definir os conceitos levantados assim, visando a produção 
de um material que possa servir de referência para os estudos barthesianos. 

 
 

Palavras-chave: Roland Barthes; Conceitos; Noções 

TITLE: Concepts and notions in Barthes: survey of the works from 1968 to 1971 

Abstract 

 

This article, fruit of the research project “Reading and survey of the concepts of Roland 
Barthes's work from 1968 to 1971”, guided by prof. Dr. Márcio Venício Barbosa aims to 
start studies on the notions and concepts presented by the French author in his works 
so that this knowledge can help in new research about the writer. The students, with the 
help of theoretical contributions and discussions on the subject, must identify these 
elements in order to realize them through the production of short texts from the original 
conception - in order to define the concepts thus raised, aiming at the production of a 
material that can serve as a reference for Barthesian studies. 

 
 
Keywords: Roland Barthes; Concepts; Notions 

Introdução 

Sabemos que não é fácil conceituar a literatura – já que, o conceito é constituído pela 
forma como algo se manifesta em nós, logo, tentamos defini-lo de forma a ser universal. 
Com o pensamento científico, notamos a necessidade do homem de “definir” as coisas 
ao seu redor – veja bem, é necessário dizer que a definição tem uma concepção 
científica na qual explicamos de forma exata e precisa algo que vemos. Sobretudo nas 
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obras de Barthes, a arte de conceituar ou atribuir um valor de noção se torna um desafio, 
pois segundo Badir (2017, p. 261), 

Não é uma tarefa tranquila apresentar um “conceito” ou uma “noção” de Barthes; e 
minha hesitação entre essas duas designações – conceito, instruído por um 
pensamento teórico, ou noção, brotando simplesmente no discurso como tema 
“abstrato” - é testemunha nem tanto por sua flutuação – faz parte, efetivamente, do 
destino comum dos conceitos flutuar, mesmo nos pensamentos mais sistemáticos, 
como aqueles, digamos, de Kant e de Hjelmslev – mas porque, em Barthes, essa 

flutuação faz parte, certamente, do valor do conceito. 

Sabemos da importância dos pensamentos revolucionários de Roland Barthes – 
principalmente para época em que ele estava inserido. Seus questionamentos foram de 
grande influência nos estudos literários, e continuam sendo (por exemplo, o papel do 
leitor e a pluralidade de um discurso). Entretanto, as dimensões de suas ponderações 
ultrapassaram o limite que tange a literatura, influenciando – e sendo referência – em 
áreas como a fotografia e a moda. 

Logo, este trabalho – fruto de um projeto que visa trabalhar com as obras barthesianas 
– visa apresentar os conceitos relevantes, que são essenciais para o entendimento das 
obras de Barthes, referente aos anos de 1968 a 1971. Na metodologia, tratamos de 
discorrer sobre o processo para a realização da pesquisa. Nos resultados e discussões, 
abordaremos todo o material coletado bem como, comentado, com o auxílio dos aportes 
teóricos (e, sobretudo, as obras de base para pesquisa) trabalhados. Nas conclusões, 
discutiremos sobre os resultados obtidos e, além disso, as projeções possíveis para 
uma futura continuação do projeto. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa, de caráter exploratório, foi realizada em três etapas essenciais para a 
construção deste trabalho: a leitura das obras solicitadas, discussões com o grupo 
envolvido para a melhor compreensão das obras e a redação de verbetes (que 
pretendemos juntar em uma obra única todos os verbetes produzidos entre os demais 
pesquisadores). Vale ressaltar que, a leitura e os debates aconteceram de forma 
conjunta, a priori, e após isso demos início a produção dos verbetes com as devidas 
orientações. 

As obras propostas para o plano de trabalho referente a esse trabalho foram três obras 
publicadas por Roland Barthes entre 1968 e 1971, sendo elas, S/Z; O império dos 
signos; Sade, Fourier, Loyola. Entretanto, durante o desenvolver do trabalho, sentimos 
a necessidade de alterar o plano de trabalho adotando, apenas os livros “S/Z” e “Sade, 
Fourier, Loyola” – sendo assim, o livro “O império dos signos” foi transferido para o plano 

que terá início no segundo semestre do ano presente. 

Os critérios para seleção dos conceitos e noções para a produção dos verbetes se 
constituíram em: (a) ler os materiais solicitados e buscar compreender o contexto da 
obra – por meio de discussões com o grupo de pesquisa, (b) observar e identificar quais 
os termos presentes no livro eram fundamentais para compreensão da obra como um 
todo, (c) selecionar o conceito ou a noção, bem como seu equivalente no texto, isto é, 
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a citação, para servir de bases para a redação. Como já mencionado anteriormente, o 
aporte teórico utilizado foram os livros escritos por Barthes. Além disso, foram 
trabalhados textos complementares no intuito de integrar as discussões. 

 

Resultados e Discussões 

 

Não é de hoje que o homem busca compreender – e representar – tudo que está ao seu 
redor. Podemos observar que a literatura tem um papel fundamental no que concerne 
essas questões visto que, é através dela que podemos nos libertar dos princípios que 
nos privam diariamente. E qual melhor instrumento senão, a palavra – senão, a literatura 
–, para desempenhar esse papel de representação? 

Os estudos barthesianos, ao longo dos anos, têm expandido o que se entende por 
literatura. O autor francês, durante sua vida de produções, nos apresentou diferentes 
conceitos e noções nos quais, passaram a ser estudados por um grupo de 
pesquisadores que foram conquistados pela sua escrita única. Após um seminário, com 
duração de dois anos (1968 e 1969), “nasce” o livro S/Z como fruto deste período de 
estudos. 

Publicado em 1970, S/Z é segmentado em diversos tópicos, ao todo, Barthes nos 
apresenta 93 pontos da análise feita sobre a obra Sarrasine de Balzac. Nos 9 primeiros 
pontos, há uma preparação do leitor para a análise do romance e é a partir do décimo 
ponto que o autor começa, de fato, a analisar o texto por meio de lexias e em 
comentários acerca de suas funções. Há muito tempo Barthes buscava um texto em 
que pudesse analisar em sua completude, e após um estudo do Jean Reboul (Sarrasine 
ou la castration personnifiée, in cahiers pour l’analyse) o autor se viu, então, “envolvido 
nesse transporte cuja extensão me seria revelada pelo próprio texto” (BARTHES, 1992, 
p.50). 

A proposta para esse livro, diferentemente do que aparenta, não é apresentar uma 
padronização da estrutura literária (fórmula) para ser aplicada em todos os textos 
existentes – como vinha sendo feita – através de um olhar científico. 

Publicado originalmente em 1971, “sade, fourier, loyola” traz Sade (o prazer erótico), 
Fourier (a felicidade social) e Loyola (a interpelação divina) reunidos em uma obra, mas 
porquê três autores de temáticas diferentes estariam juntos em um mesmo livro? 
Barthes responde: há em suas obras um sistema compartilhado, ou seja, o autor os 
reúne, não como forma de provocação, mas sim para nos mostrar que esses três 

autores são os Logotetas, isto é, fundadores de língua, visto que, 

A língua que fundam não é, evidentemente, uma língua lingüística, uma língua de 
comunicação. É uma língua nova, atravessada pela língua natural (ou que atravessa), 
mas que só pode oferecer-se à definição semiológica do Texto. (BARTHES, 2005, p. 

10) 

O livro é organizado em cinco blocos, sendo eles: Sade I; Loyola; Fourier; Sade II; Vidas. 
No decorrer do livro, nos são apresentados os elementos que os 3 textos trabalhados 
(de cada autor) têm em comum, isto é, os mecanismos linguísticos pois, “nossos três 
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autores cortam, combinam, ajustam, produzem continuamente regras de junção; 
substituem a criação pela sintaxe, pela composição [...]” (BARTHES, 2005, p. 11). 

Sendo assim, é notório que ambas as obras apresentam ideias complexas e que a 
produção dos verbetes acerca de cada termo – que acreditamos ser essencial para a 
obra – é uma forma de ajudar, tanto a nós recém-pesquisadores, como outros futuros, 
a entender melhor o pensamento e as teorias “mutáveis” de Barthes. Segue, então, em 
anexo os verbetes e as citações. 

 

Conclusão 

 

Ao término da análise e do levantamento dos termos que são relevantes para a 
compreensão das obras de Barthes, pudemos constatar a importância dos estudos 
acerca das noções e dos conceitos apresentado pelo autor em seus trabalhos. 
Esperamos que possamos aumentar a dimensão das ideias – e melhorá-las – com a 
continuação do projeto no semestre que se inicia. As leituras, das obras e dos textos 
complementares, propostas durante o período de estudos foi de extrema importância 
pois, a partir dos debates e discussões foi possível compreender melhor todas as 
nossas inquietações como pesquisadores iniciantes – logo, este trabalho é fruto de um 
trabalho em grupo, mesmo que indiretamente. 

Visamos como projeções para o futuro da pesquisa a continuação dos levantamentos – 
e construções dos verbetes –, bem como, a aprimoramento dos já existentes. Além 
disso, nosso objetivo maior é difundir os pensamentos e reflexões desse autor tão 

importante para a literatura – e da mesma maneira, para outras áreas. 
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TÍTULO: Territorialidade potiguara e as paisagens no Rio Cavaçu (RN) 

Resumo 

 

O escopo do presente trabalho é refletir, de forma geral, em primeiro plano, o processo 
de etnogênese indígena, mais especificamente no nordeste brasileiro, no sul do estado 
do Rio Grande do Norte, através de um grupo que se auto identifica como da etnia 
Potiguara do Sagi/Trabanda, no município de Baia Formosa/RN. Para tanto, o recorte 
feito segue linha de análise que partiu da reflexão sobre redes de parentesco, em outro 
momento de campo, para agora pensar as categorias nativas relacionadas ao território, 
ambiente e paisagem em conjunto com políticas ambientais, tais como área de 
preservação permanente e reserva legal, em especial a partir do processo de 
delimitação e demarcação da terra indígena. Assim, buscamos compreender os 
processos de categorização nativos destes conceitos a partir também dos conflitos e da 
política tão inerentes ao campo das escolhas que envolvem um processo de delimitação 

fundiária na comunidade em questão. 

 
 
Palavras-chave: Território, Ambiente, Política, Potiguara, Demarcação de Terras. 

TITLE: Potiguara Territoriality and the landscapes in the Cavaçu River (RN) 

Abstract 

 

The scope of the present work is to reflect, in general, in the foreground, the process of 
indigenous ethnogenesis, more specifically in the Brazilian northeast, in the south of Rio 
Grande do Norte state, through a group that identifies itself as the Potiguara ethnic 
group. do Sagi / Trabanda, in the municipality of Baia Formosa / RN. Therefore, the cut 
follows a line of analysis that started from the reflection on kinship networks, in another 
field moment, to now think the native categories related to the territory, environment and 
landscape in conjunction with environmental policies, such as permanent preservation 
area and legal reserve, in particular from the process of delimitation and demarcation of 
indigenous land. Thus we seek to understand the native categorization processes of 
these concepts from the conflicts and politics so inherent in the field of choices that 
involve a process of land delimitation in the community in question. 

 
 
Keywords: Territory, Environment, Politics, Potiguara, Land Demarcation. 

Introdução 
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Brevemente cabe ressalta que a busca de reconhecimento identitário das coletividades 
tradicionais no nordeste brasileiro, em especial os grupos indígenas, tem alguns pontos 
peculiares em contraposição ao norte do país. Dentro de muitos aspectos, que não cabe 
agora trazer a voga, esse processo de diferenciação tem se dado por conta da 
construção e fortificação no imaginário social do que é ser índio. Mesmo dentro da 
ciência o apagamento e desaparecimento das populações indígenas no nordeste 
brasileiro têm sido ratificados na historiografia de que trata o assunto. Desta forma, as 
demandas por maior visibilidade e reconhecimento étnico têm sido relativamente 
recente na dita região. No que tange ao próprio Estado brasileiro, o uso da força e da 
política de assimilação das populações tradicionais pela ideia de nação una, ou seja, 
composta de um só povo, tem gerado igualmente um somatório de forças que nesse 
sentido fomentaram a ideia do desaparecimento das diferenciações raciais e contribuem 
para o imaginário da mestiçagem como elemento coeso de nossa condição racial. Com 
o movimento indígena nos estados nordestinos negando esta condição e se embalando 
a partir de etnônimos já anteriormente existentes, ou na construção de novos para sua 
identificação grupal (OLIVEIRA, 1999) um acionamento de reconhecimento da 
identidade diferenciada por parte do Estado, principalmente, tem sido buscado. A este 
fenômeno, de forma mais ampla, se dá o conceito de etnogênese (BARTOLOMÉ, 2006). 
Assim, as comunidades ou grupos etnicamente diferenciados lutam por políticas de 
saúde, educação e os mais diversos direitos que atendam às suas especificidades 
étnicas e suas formas de vida. A luta pela terra entra como um conceito chave e uma 
bandeira que, além de geral para o movimento indígena, é pela linguagem e referência 
dos próprios grupos em questão, o primeiro dos direitos. Disto posto, e sabendo da 
peculiaridade de cada povo com o uso tradicional e permanente de seus territórios, o 
trabalho buscará lançar luz sobre o que significa o território, no seu uso e compreensão, 
pelos Potiguara do Sagi/Trabanda. O processo realizado pelo Grupo Técnico de 
demarcação e delimitação de terra indígena foi a abertura para poder acompanhar e 
discutir estas formas de compreensão. Além disso, na prática da construção política ali 
em movimento, pôde-se observar a dinâmica destas concepções, os conflitos, as formas 
de contornar as dificuldades, os interesses, investimentos, agências e forças ali em 
atuação, privilegiando a análise a partir do processo de organização social e político do 
grupo. 

 
Metodologia 

 

Quanto à metodologia vale ressaltar, em primeiro lugar, que o plano de trabalho já vem 
de uma linha de atuação e pesquisa realizados junto ao grupo em questão, os Potiguara 
do Sagi/Trabanda, desde 2014. Este dado vem para demonstrar um itinerário já 
substancial, que engloba um modo de trabalhar com pesquisa social e ciência humana 
descrito mais à frente, e que se incide fortemente no modo como este relatório pode ser 
escrito. Durante esse tempo, os dados fornecidos pelos Potiguara estão sendo 
analisados. As primeiras incursões de pesquisa começaram um ano antes, onde já se 
buscava fazer um primeiro reconhecimento geográfico. No entanto, a primeira parte 
desta inserção era o estabelecimento dos primeiros contatos com os nativos a fim de 
levantamento de dados iniciais que abrissem para a compreensão da sua realidade e 
organização social. Ainda naquele ano houve um levantamento demográfico com 
produção de censo, quantidade de casas, quantidade de famílias, faixa etária dos 
moradores, ocupações etc. Em seguida, a partir de um conjunto de entrevistas, 
conversas, depoimentos, uma intrincada rede de parentesco foi se tecendo sobre os 
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Potiguara do Sagi/Trabanda. A partir da mesma se refletiu um conjunto de significantes 
de mobilização social, formas de proteção da terra, busca da legitimidade de seus usos, 
e tantas outras categorias de compreensão da realidade ali em observação. A partir da 
genealogia houve uma chave significante para a compreensão de mobilização política 
na sua forma de demanda por reconhecimento étnico diferenciado, acionada a partir do 
parentesco, um importante elemento de coesão e unidade política grupal. A reflexão 
sobre a rede de parentesco está trabalhada nos planos anteriores, mas aqui ela aparece 
por fazer jus a um itinerário no qual o plano presente de trabalho está intimamente 
relacionado. Não é possível pensar este sem o caminhar metodológico anterior que lhe 
deu base. Ainda no ano de 2015 com o censo antropológico produzido, foi possível ter 
uma compreensão mais geral acerca de como as redes de relações se constituem e 
formam o que para os Potiguara representa que “no Sagi todo mundo é parente”, sendo, 
portanto, uma “grande família”. E assim, para além de pensar a rede de parentesco que 
ali se apresentava como ponto nuclear, já pode ser possível pensar a forma como 
tradicionalmente estas famílias têm utilizado o território. As formas do uso territorial 
foram objeto de reflexão no plano de trabalho e também faziam parte de estudos sobre 
a delimitação da terra indígena do Sagi Trabanda, demanda mobilizada pelo movimento 
indígena do estado do Rio Grande do Norte. Com o encaminhar dos trabalhos um 
número considerável de entrevistas e depoimentos foram colhidos, assim como a 
produção de cartografias sensíveis pela própria comunidade, demonstrando os lugares 
de memória, de uso, passagens, trânsito e pertença de uma forma geral. No segundo 
semestre do ano de 2016 tive acesso a estes documentos. Um primeiro passo foi 
analisá-los com cuidado juntamente articulado ao estudo de bibliografia adequada sobre 
etnologia indígena, à época através do plano de trabalho “Territorialidades e etnicidade: 
reflexão sobre as redes de parentesco e as formas de ocupação territorial dos Potiguara 
de Sagi/Trabanda (Baía Formosa/RN)”, estudando a construção da identidade coletiva 
diferenciada e as formas nativas de utilização do território. Este momento foi uma das 
aberturas para que todo um conjunto de outras inserções de campo pudessem ser 
realizadas. Embora não estivesse no primeiro momento das coletas iniciais de dados, 
pude ter contato com o material lá produzido e, a partir de então, ir me aproximando da 
comunidade e do movimento indígena no Rio Grande do Norte. A escolha foi 
acompanhar os movimentos políticos demandados pelo movimento como, por exemplo, 
as assembleias indígenas, ocorridas na Aldeia Catu (município de Canguaretama) em 
2017, assim como a Assembleia de Mulheres Indígenas, em 2018, na cidade de Apodi, 
dentre outros. Também foi importante o acompanhamento das festividades 
desenvolvidas pelas comunidades indígenas do estado e a construção do itinerário para 

educação escolar indígena. 

Outro ponto importante foi as discussões que se seguiram no âmbito da própria 
academia, quando em conjunto com os indígenas das diversas etnias do estado, e 
também de estados de outras regiões do país, pudemos discutir sobre as temáticas que 
envolvem a etnicidade. Momentos tais como os ciclos de estudos e debates sobre 
etnologia indígena. Assim, os encontros de campo foram multifacetados e seriados, e 
não se deram somente neste ano do plano 2018 – 2019. 

O plano de trabalho que segue teve como diretriz, então, o contato gerado pelas 
diversas ocasiões onde pude estar em encontro com as comunidades, como as políticas 
(estritamente falando), como as festivas (embora também políticas). Elas me 
possibilitaram um conjunto de entrevistas, relatos e discussões fundamentais para o 
entendimento da organização social dos Potiguara de Sagi/Trabanda, muitas vezes 
gravados em audiovisual e depois transcritos. 
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Somando-se a isso, boa parte do plano foi executado em estudo bibliográfico específico 
sobre etnologia indígena, agora com o olhar mais específico sobre o processo da 
territorialidade. 

Desse modo, o método utilizado para o desenvolvimento do plano foi um estudo 
bibliográfico, encontros diversos com as comunidades indígenas, viagem de campo 
para o acompanhamento do GT de delimitação e demarcação da terra indígena do 
Sagi/Trabanda, onde através destas várias formas de contato, da observação 
participante, delimitou-se os meios necessários para a busca do conhecimento daquela 

comunidade, sobretudo sobre sua organização social e política. 

 
Resultados e Discussões 

 

Antes mesmo que possamos percorrer os objetivos mais específicos deste plano de 
trabalho é necessário, em linhas gerais, apontar algumas peculiaridades introdutórias 
sobre as comunidades tradicionais, em especial as indígenas, no nordeste do Brasil. 
Depois, podemos concorrer nossos esforços para a discussão exatamente mais 
delimitada do grupo de indígenas que se auto identificam como Potiguara, no 
Sagi/Trabanda, litoral sul do estado do Rio Grande do Norte, seus usos e costumes 
sobre os territórios, as sobreposições entre terra indígena com as reservas legais e 
áreas de proteção permanente, juntamente com o processo de delimitação fundiária de 
suas terras. 

A região nordeste do país, no que tange ao movimento de auto afirmação de identidades 
diferenciadas, compõe um conjunto de peculiaridades que devem ser refletidas. 
Primeiramente estes movimentos são relativamente recentes, ao menos na forma em 
que estão sendo perpetrados hodiernamente. Assim o contra ponto inicial à região norte, 
de presença marcada por conflitos étnicos, é que o movimento político em si, organizado 
enquanto entidade e agente, que exigem reconhecimento indenitário diferenciado por 
parte do Estado, datam de algumas décadas na região nordestina. No entanto, e talvez 
por isso justamente, como veremos mais à frente na discussão, estes atores sociais 
sofrem uma profunda negação de suas identidades e de suas demandas políticas, 
consequentemente. Geralmente são atacados fortemente por agentes que estão 
diretamente em conflitos, como disputas territoriais com as comunidades, mas não 
somente. Vale lembrar que a historiografia oficial por décadas tem afirmado o 
desaparecimento completo das populações indígenas na região nordeste, e se hoje há 
um movimento político por parte das populações tradicionais para seu reconhecimento 
frente à sociedade, ainda é violenta a negação de suas identidades. Sem dúvidas, forte 
influência a esta condição provém de uma acirrada política de Estado de assimilação 
dos povos indígenas, em caráter nacional, perpetrada em vários momentos da história, 
e ainda com resquícios contundentes. A ideia da constituição do povo nação para a 
consolidação das bases da república tem sido percorrida e a saída para os conflitos de 
diferenciações étnicas aqui existentes encontrou confluência nas teorias da 
mestiçagem. Buscou-se diluir as diferenças das populações e povos neste processo, e 
aqui no nordeste principalmente, se delimitou nas fronteiras do caboclismo. Não foi 
suficiente, no entanto, como mostram os movimentos de autoafirmação de identidades 
diferenciadas, o reivindicar das populações tradicionais, a diluição da pluralidade na 
ideia de mistura. E se esta encerra uma ideia de homogeneização, quando não é 
negada, é levantada sem um contrito absorvente das pluralidades existências, não 
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apaga as fronteiras dos elementos diacríticos de cada povo, os elementos fundamentais 
de sua organização social, a flexibilidade de acionamento de identidades característica 
dos movimentos de identificação utilizados pelos próprios povos no decorrer dos 
tempos. 

Por esta justa condição de reaparecimento (não estou certo de que este é o melhor 
termo para a questão) das reivindicações étnicas diferenciadas tornou-se necessário 
repensar a etnicidade na região nordeste, a partir do campo político também, pensar 
como se dá o manejo da construção das identidades, o acionamento de suas condições, 
os motivos para seus encobrimentos ou afirmações, e as demandas outras que giram 
em torno dela. Neste ensejo, na ciência antropológica um termo próprio que designa tal 
movimento é etnogênese. Como afirma Miguel Alberto Bartolomé (1988): 

“... (etnogênese) tem sido usado para designar diferentes processos sociais 
protagonizados pelos grupos étnicos. De modo geral, a antropologia recorreu ao 
conceito para descrever o desenvolvimento, ao longo da história, das coletividades 
humanas que nomeamos grupos étnicos, na medida em que se percebem e são 
percebidas como formações distintas de outros agrupamentos por possuírem um 
patrimônio linguístico, social ou cultural que consideram ou é considerado exclusivo, ou 
seja, o conceito foi cunhado para dar conta do processo histórico de configuração de 
coletividades étnicas como resultado de migrações, invasões, conquistas, fissões ou 
fusões”. 

Um dos atores sociais mais importantes e acionados na demanda das comunidades 
indígenas pelo reconhecimento diferenciado é o Estado. Este é o garantidor, em tese, 
de direitos e garantias de sobrevivência ou melhoria de vida. A partir da identidade 
grupal é que um diálogo pode ser travado com o Estado Nação. Este mesmo que teve 
e ainda tem a pretensão de ser um país de um só povo, sem diferenças. Com as 
identidades diferenciadas sendo organizadas em movimentos políticos capazes deste 
diálogo, as demandas pelas garantias de direitos ganham contornos delimitados. Assim, 
a identidade acionada é elemento fundamental de luta, logo capaz de produzir coesão 
e métodos de atuação. Como Potiguara de Sagi/Trabanda, estes indígenas podem 
travar contato e exigências do Estado. 

“É como índio que pode, manipulando sua tradição cultural e as imagens e estereótipos 
correntes na sociedade nacional, construir para si uma identidade social que lhe 

garanta, pelo menos, o auto-respeito.” (DUHRAN, 1988). 

Como já elencado em momento outro do relatório, a genealogia foi uma chave de 
fundamental importância para a compreensão das formas de acionamento da identidade 
indígena. Os registros coletados em Sagi/Trabanda evidenciam a presença indígena 
naquela localidade a mais de cento e cinquenta anos. A partir da construção de árvores 
genealógicas foi sendo revelado a origem comum das famílias que ali residem. Como 
os próprios potiguaras em momentos afirmam, “aqui no Sagi todo mundo é parente”, 
referenciando a origem mesma de suas ascendências. 

Os modos de produção da vida material, os costumes, as técnicas de pesca, caça, 
manuseio da terra, os lugares de memória, pertença, brincadeiras etc são de ordem do 
ensinado de geração em geração, sofrendo as modificações que o tempo requer. De 
todo modo há elementos diacríticos suficientes na constituição histórica e cultural dos 
Potiguara de Sagi/Trabanda. Estes passam, em consequência, pela maneira nativa das 
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formulações e dos elementos acionadas na definição da territorialidade, dos espaços 
vividos e lugares de memória. Para tanto, a pesquisa focou nos registros orais, de 
conversas e depoimentos, das definições próprias de território, sobretudo enquadrando 
os espaços de memória pela própria comunidade. Assim a identidade se mostra 
categoricamente relacionada à compreensão de território, suas maneiras de 
organização no espaço, dotando-o de significados a partir do uso mais geral, como o 
trabalho, ate elementos mais abrangentes como a memoria. 

Neles encontramos discursos de memória viva e delimitações espaciais dotadas de 
representação simbólicas, valores, fronteiras, pertencimentos afetivos, usos específicos 
de manuseio da terra, conhecimento, no que Paul Little chamaria de Cosmografia que 
inclui “[...] seu regime de propriedade, os vínculos afetivos que mantem com seu 
território especifico, a história da sua ocupação guardada na memoria coletiva, o uso 

social que dá ao território e as formas de defesa dele” (1988) 

Neste processo de territorialização está a forma do manejo das identidades, em sua 
confluência histórica e social dos Potiguara. A partir dele encaminhamos as reflexões 
da organização social e política. Na afirmação da identidade diferenciada, fator 
importante para a busca de garantias frente ao Estado nacional, como afirmamos, 
produz-se a possibilidade da exigência de garantias e direitos, transformando os atores 
envolvidos centrais neste processo. Mas não é somente frente ao Estado que estes 
atores se tornam elementos de peso e influência no que tange às demandas das 
comunidades. No seio delas próprias, a dinâmica da política, em seu sentido amplo, 
produz um conjunto de movimentos que se reconfiguram com certa flexibilidade para 
redefinições de papeis, de atuação pratica, de concorrência de interesses etc. . Assim, 
as disputas não estão pontuadas somente na relação Estado - Povo, mas se dão em 
termos e elementos dotados de agência, projetos e interesses diversos. Como afirma 
Cayo Robson Rodrigues (2018): 

“... a atuação e o reconhecimento desses atores tanto em suas comunidades quanto em 
termo do movimento indígena, no qual eles também participam, se faz a partir de seus 
envolvimentos políticos em diferentes campos de disputas, entre eles: na educação, nas 
retomadas, nas mobilização étnico-política e até mesmo nas dinâmicas faccionais.” 

Esta pesquisa como já mencionada se desenvolveu, em sua etapa de campo, no 
acompanhamento do grupo de delimitação da terra indígena de Sagi/Trabanda. Este 
então foi um ponto central para pensar os conceitos nativos de território, a sobreposição 
com as reservas legais e áreas de proteção permanente. Importante ressaltar que o 
processo de demarcação de terras indígenas dificilmente não é conflituoso, haja visto o 
conjunto de interesses ali em voga. 

Parte das atividades de ganho material dos Potiguara de Sagi/Trabanda está na 
agricultura, assim como na pesca e na coleta de mangaba. Estas práticas são comuns 
as gerações passadas igualmente, as novas aprendendo com estas, os modos de 
realizá-la, tais como as tecnologias envolvidas. Por tecnologias penso desde o manejo 
e construção dos dispositivos necessários, como a rede de pesca, até os conhecimentos 
para sua realização, como qual animal caçar, o que plantar em determinada época, onde 
e quando há as melhores condições de pescarias etc. conhecimentos e práticas estes 
que geram um conjunto específico de manuseio e pertença dos espaços vividos em 
memória, reconhecimento, identificação. Tais práticas, como já apontado em outros 
relatórios de estudo sobre o grupo étnico em questão, são de origem tradicionais, 
conhecimentos originários dos povos comuns. Como bem reza a Constituição Federal, 
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em seu artigo 231 “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 
todos os seus bens.” 

Não cabe aqui fazer uma reflexão das definições geográficas do que foi abordado no 
processo de delimitação da terra indígena. Antes de mais nada, com também já 
referenciado, o que vale é a reflexão sobre como são entendidos e utilizados o conceito 
de território pelos próprios indígenas. Somente é possível entendê-lo levando em conta 
o caráter processual e histórico, talhado por significados humanos que lhe nutrem o 
sentido. 

Para melhor alocar a discussão partimos então para o campo especificamente. Trata-
se da terceira etapa de campo do GT de reconhecimento e delimitação do território 
indígena Potiguara de Sagi/Trabanda realizada em maio e junho do ano em curso. A 
partir do desenrolar de seus acontecimentos poderemos lançar luz sobre as reflexões 
propostas aqui. 

No dia 29 de maio houve uma primeira reunião com os indígenas. A ideia inicial era a 
apresentação do mapa construído ao longo de alguns anos e encontros do GT com a 
comunidade, momentos de coleta de dados, estudos, e identificação da presença 
indígena na região. A discussão logo nos primeiros momentos se mostrou um tanto 
apreensiva e carregada de um tom de preocupação por parte de alguns que ali se 
encontravam. Houve uma certa ansiedade em saber as fronteiras exatas da proposta 
da delimitação da área a ser demarcada. Isso de certa forma causou uma certa 
incompreensão da minha parte. Ao longo do ocorrido, e da análise do mesmo em dias 
posteriores, foi ficando um pouco mais evidente o que ali se apresentava, ainda que não 
seja possível, ao menos agora, uma compreensão total. A questão circunscrevia-se 
principalmente em torno da terra. A partir da reconstituição das falas e posicionamentos 
podemos pensar um conjunto de forças, projetos, interesses e atores que se 
entrecortam no momento da referida assembleia. 

Importante perceber como algumas atividades econômicas, assim como suas redes de 
atuação, repercutem na percepção sobre território. Bem verdade que o mercado de 
trabalho perpetrado a partir destes empreendimentos, a geração de renda promovida 
através de empregos, artesanato, circulação e oferta de bens e serviços, traz 
concepções politicas de mundo, e configurações significativas sobre os modos de uso, 
manutenção, ideias de propriedade, relações de trocas, relações de trabalho etc. Não é 
recente esta ligação entre os trabalhadores do campo e suas relações com os patrões 
e empregadores, claramente provenientes de uma posição de poder. Afirma Valle (1993, 

pg. 122) 

“A relação patrão-morador se sustenta por uma série de práticas e valores cuja a 
positividade emana da ordenação hierárquica de atores sociais num sistema de relações 
informais comumente chamado de patronagem” 

Não nego com isso a agência dos grupos que ali se encontram, seus interesses, projetos 
e escolhas. Mas evidentemente não há como negar igualmente o processo de formação 
de poder gerado por uma estrutura bem ampla ali perpetrada. 
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Deste modo a reflexão que se seguiu, embora dotada de elementos capazes de 
potencializar uma discussão sobre a sobreposição de reservas legais e áreas de 
proteção permanente com as terras indígenas, foi pontuada em primeiro plano sobre ao 
que serve o território de Sagi/Trabanda.As concepções sobre território, sobre seus usos 
e finalidades, apresentadas nesse momento de campo se apresentam em pluralidade. 
A ideia de progresso, que vê no uso da terra um elemento que serve aos 
empreendimentos e uma politica liberal, através da qual se credita um crescimento 
econômico no qual todos possam ser beneficiados, lembra muito uma perspectiva de 
assimilação das diferenças, com a ressalva de não mais pelo estado, mais ainda assim, 
através de uma matriz econômica, como já mencionada anteriormente. Então, embora 
o uso da terra seja individualizado, ou seja, em caráter privado, espera-se um continuum 
capaz de beneficiamentos gerais. Certamente é uma concepção contrastante por parte 
da que vê na terra sua identidade a partir da memoria, dos costumes, das formas de 
manejo tradicionalmente empregados. A ideia de beneficiamento se da na concepção 
da garantia de preservação dos costumes tradicionais do modo ser. 

Muitos são os relatos, não só nesse momento de campo, com em outras oportunidades 
de coleta de dados, como já expostas e apresentadas em outros planos, dos modos de 
uso do território, em seu caráter tradicional, como a agricultura, pesca, coleta de 
produtos naturais. Elementos mesmos da conservação e significação étnicas originárias 
da presença indígena datada a quase dois séculos na região. A uma defesa paro uso 
mais tradicional, embora não somente, dos territórios em questão, garantindo em 
primeiro lugar os lugares de plantio, fundamentais para existência das famílias, assim 
como os lugares de pesca também importantes. A delimitação e demarcação nesta 
perspectiva serviriam para a preservação dos costumes tradicionais do grupo ali 
existente, garantindo a proteção aos seus modos de vida tradicionais e suas formas de 
organização social. 

 
Conclusão 

 

O trabalho em questão buscou refletir sobre as concepções nativas dos indígenas de 
Sagi/Trabanda sobre seu território. Para tanto se delineou a análise dentro do 
acompanhamento de parte do processo de delimitação e demarcação de suas terras. 
Ali se apresentou um conjunto de dinâmicas plurais, forças, interesses e projetos de 
vários atores sociais envolvidos no processo, que concebem de modos distintos o 
território, seus usos e finalidades Elementos como as áreas de proteção permanente e 
reserva legal, assim como os empreendimentos provenientes da especulação da 
potencialidade turística da região foram levadas em conta, pois fortemente constroem a 
realidade da comunidade, por vezes orientando as diretrizes de suas demandas e 

necessidades assim como suas concepções de mundo. 

Pudemos ainda perceber como os interesses dos mais diversos dentro de uma 
demanda de delimitação fundiária influenciam as construções das fronteiras deste 
processo. Os contornos evidenciados pelas disputas políticas demonstraram as 
características da organização social ali vigente. Na pauta da importância da delimitação 
da terra em questão, a necessidade por grande parte dos indígenas por manutenção de 
suas práticas tradicionais, a segurança jurídica para a manutenção de seus modos de 
vida e costumes, passa pela regulação territorial, mas antes de mais nada, pela 

capacidade de mobilização étnico-político para a garantia destes direitos. 
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TÍTULO: As marcas da identidade barroca na peça "Na festa de Natal ou pregação 

universal" 

Resumo 

 

Tendo como alicerce o Barroco, para além da estética, com suas tramas, dualismo e 
contradições que estão contidos em seu contexto subjetivo, nos propomos a estudar e 
analisar as marcas da identidade barroca na peça 'Na festa de Natal ou pregação 
universal" da autoria do padre José de Anchieta. Este trabalho está vinculado ao projeto 
de pesquisa "O teatro anchietano na formação da Literatura Brasileira" e tem como 
principal objetivo observar as marcas barrocas contidas nessa peça para firmar o 
argumento de que a obra anchietana é parte fundamental para a formação da identidade 
literária brasileira. Ressaltamos que, neste estudo, não se ignora o fato de Anchieta ser 
um colonizador, tão pouco nos é ignoto que o que o trouxe a estas terras foi o intuito de 
evangelizar os homens que aqui habitavam primordialmente. Contudo, nessa análise, 
nos interessa aqui clarificar e solidificar a marca indelével que os escritos e atitudes 
desse jesuíta imprimiram contribuindo valorosamente para a formação da literatura do 
nosso país. Conforme nos esclarece Cardoso (1977, p.115), “o auto agradou 
inteiramente e repetiu-se por toda a costa brasileira, com adaptações maiores ou 
menores, conforme as circunstâncias de tempo e lugar: hoje diríamos que ‘esteve no 
cartaz’ por anos inteiros.” Como aporte teórico, citamos Prado (1993), Bosi (1992), 
Hernandes (2008), entre outros. 

 
 

Palavras-chave: Anchieta. Barroco. Identidade. Literatura brasileira. 

TITLE: The baroque marks in the play “Na festa de Natal ou pregação universal” by José 

de Anchieta 

Abstract 

 

Adopting as foundation the Baroque, beyond esthetics, with its plots, dualism and 
contradictions contained in its subjective context, this research proposes to study and 
analyze the baroque identity marks in the play “Na festa de Natal ou pregação universal” 
by the Father José de Anchieta. This work is linked to the research project “O teatro 
anchietano na formação da Literatura Brasileira” and presents as main goal the 
observation of baroque marks contained in this play to establish the argument that the 
work of Anchieta is a fundamental part of the Brazilian literary identity formation. It should 
be noted that, in this study, the fact that Anchieta is a colonizer is not ignored, nor is the 
motivation that brought him to the land, which was to evangelize the men who first 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1150 

 

populated it, overlooked. Nevertheless, in this analysis, the interest is to clarify and 
solidify the indelible mark that this Jesuit's writings and actions made, with valuable 
contributions to the formation of the Brazilian literature. According to Cardoso (1977, 
p.115) “the auto caused a complete delight and was replayed across the Brazilian coast 
with major and minor adaptations under the circumstances of time and place: today we 
would say that ‘it was in theaters’ for whole years.”. As theoretical basis, Prade (1993), 
Bosi (1992), Hernandes (2008), among others, were adopted. 

 
 
Keywords: Anchieta. Baroque. Identity. Brazilian literature 

Introdução 

Segundo a etimologia da palavra, “teatro” é proveniente do grego “theatron” e significa 
“lugar para ver”: inicialmente dizia respeito ao lugar que era utilizado na Grécia Antiga 
para manifestar o culto aos deuses, imitações de animais, rituais e danças. Com o 
tempo, o termo referente ao espaço físico ampliou-se e passou também a ser sinônimo 
dessas expressões artísticas, independentes da localidade em que eram apresentadas. 
Se nos primórdios o teatro surgiu como forma de expor o subjetivo que perpassava o 
homem no meio em que vivia, em sua evolução, ao longo dos séculos, este intuito 
permaneceu. 

Na época Medieval, por exemplo, as canções de gesta eram longos poemas épicos que 
narravam os feitos dos cavaleiros; traziam temas como as cruzadas; e as sangrentas 
batalhas entre pagãos, mulçumanos e cristãos. Embora não fossem representadas, mas 
eram recitadas de forma interpretativa e retratavam o contexto da época. Segundo LIMA 
(2008, p.63, apud Portela, 2005, p.12-13), Anchieta é medieval “ao realizar uma poesia 
simples, de timbre didático, porém Medieval também pela sua forma poética, seus 
rítmicos, sua métrica. A sua própria linguagem apresenta, por vezes, traços nitidamente 
Medievalizantes”. 

É certo o didatismo de Anchieta ao querer ensinar valores cristãos em suas peças, 
contudo, para fazê-lo, precisou mergulhar no universo Tupi, não só na sua língua, mas 
em todo o arcabouço cultural que aquela cultura continha. José de Anchieta, espanhol 
de nascença, logo na adolescência, foi encaminhado para estudar em Coimbra. Lá, teve 
acesso à obra de Gil Vicente, seu grande influenciador. Pois, foi de posse de seus 
conhecimentos cênicos que o padre fez do teatro seu grande aliado: sabia que para 
convencer o público tinha de oferecer a ele o que lhe era familiar. “O espectador deve 
encontrar no espetáculo a ilusão verdadeira que o incite em seus gostos e obsessões, 

sonhos, desejos utópicos e reais.” (OLIVEIRA, 2011, p.26) Assim Anchieta o fez. 

Ressalta-se que aqui viviam, além dos nativos, marujos, degredados, soldados, colonos 
e pequenos comerciantes vindos de Portugal, longe de qualquer formação ou prática 
religiosa. E mais longe ainda estavam do lúdico, do acesso à leveza da arte. Lembremos 
que a ambientação para esses estrangeiros advindos do Novo Mundo foi muito 
insalubre. Além das condições climáticas adversas a que estavam habituados, tinham 
de lidar com os frequentes enfretamentos entre as tribos indígenas. Os Tapuias que 
ocupavam os sertões, por exemplo, eram tidos como bárbaros e selvagens. Além de 
falarem uma língua estranha e incompreensível, por isso foram chamados de povos da 
língua travada, comportavam-se de forma arredia e sempre estavam em oposição aos 
Tupis. 
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Ademais, as relações entre as aldeias eram de alianças nutridas pelo ódio. Após uma 
batalha, o grupo vencedor trazia pedaços de carne do inimigo para serem repartidos 
entre os seus. Era uma forma de comemoração e perpetuação das futuras contendas. 
Contudo, se entre os indígenas havia uma variação comportamental, igualmente era 
distinto o comportamento de cada grupo para com os homens brancos, como explica 
Almeida (2010, p. 26): “Afinal, os grupos indígenas no Brasil eram muitos e com culturas 
e organizações sociais diversas, que os levavam a comportar-se de diferentes formas 
em relação aos estrangeiros.” 

Essas informações são importantes para a contextualização do ambiente ao qual 
Anchieta teve de se moldar e prever comportamentos e reações do público a quem 
estava sendo endereçada a peça e também para aqueles que fariam parte da 
encenação. Como explica Oliveira (2011, p.25), no teatro, a arte e a sociedade fazem 
interlocuções: “há, nelas, a interrelação entre autor e espectador. Valoriza-se a 
experiência do espectador, que elabora e reelabora o espetáculo assistido de acordo 
com a sua vivência.” E era essa a intenção: fazer com que aquela encenação 
transpassasse as pessoas. 

 
Metodologia 

 

Com este objetivo, a peça “Auto da Pregação Universal” foi escrita e encenada em Tupi, 
Espanhol e Português. Já que seria encenada e igualmente assistida pela mescla de 
povos que aqui se encontravam. Não se sabe, ao certo, se em nossas terras, naquela 
época, houvesse quem falasse e entendesse espanhol, além dos jesuítas ou se o 
espanhol entrou neste rol por saudosismo de Anchieta à sua língua materna. O fato é 
que o universo do público era o mesmíssimo universo de atores, daí a palavra 
“Universal” no título da primeira peça dramática de Anchieta: “Auto da Pregação 

Universal”, já que era para todos. 

Vale lembrar que esta peça foi encomendada, como nos ensina Cardoso (1977, p.115): 
“Os habitantes da Vila de S. Paulo quiseram representar um auto na noite do Natal, na 
igreja do Páteo do colégio.” Todavia, a primeira peça escrita não foi aprovada e por isso 

recorreu-se a Anchieta, tendo sido encomendada entre os anos de 1561-1562. 

A encenação teatral aconteceu pela primeira vez em São Paulo, dia 25 de dezembro de 
1561 e continha como personagens: Adão, um diabo, o criado do diabo, um anjo, 12 
homens brancos e 12 meninos índios. No enredo, Adão tem suas vestes (a Graça de 
Deus) roubadas pelo demônio. E enquanto não a tiver restituída por Jesus será um 
desgraçado. No desenrolar da trama, os dois diabos mostram todo mal que assola a 
aldeia através do pecado. Porém, os anjos da guarda da aldeia expulsam o demônio, 
exortam os índios sob os valores cristãos e põe os Reis Magos no presépio com a 
estrela que os guiou. Depois, 12 homens brancos acorrentados pelo demônio entram 
no palco e narram suas culpas diante do presépio suplicando salvação. Os homens são 
atendidos e soltos e os 12 curumins entram dançando e louvando a Jesus e Maria. Por 
fim, o homem ganha novas vestes, tem sua alegria de volta e a Graça restituída. 

Como podemos observar, embora a peça tenha seu enredo voltado para a 
evangelização, devemos perceber que o foco não é somente catequizar o indígena: 
caso fosse, os homens pecadores que entram acorrentados no final da peça não seriam 
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brancos. Outro detalhe é a presença das crianças indígenas na encenação. Embora 
estejam em atitude ensinada pelos brancos, neste caso, o louvor a Jesus e Maria, mas, 
sobretudo e essencialmente são índios. Destarte, antes mesmo de entramos na análise 
da obra propriamente dita, apenas com esse pulverizado olhar no enredo deste Auto 
podemos detectar vestígios do entrelaçamento cultural da arte, das línguas e 
sobremaneira a importância desta obra para a composição da literatura brasileira. 
Portanto, seguindo esta linha de raciocínio, nossa investigação tem o objetivo de 
perscrutar os escritos desta peça levando em consideração a composição social e 
cultural em que ela estava inserida como também consolidar as marcas da identidade 
barroca nos escritos e contexto dessa obra universal. 

Esta pesquisa foi realizada através da metodologia de caráter qualitativo, tendo como 
base a análise de texto literário associada à leitura de textos teóricos. 

Os passos seguidos foram: 

Inicialmente, foi feita a seleção da peça a ser analisada, no caso, “O Auto da Pregação 
Universal” da autoria de José de Anchieta. Em seguida, buscamos o embasamento 
teórico que tratasse de assuntos correlatos aos escritos e contexto da peça. Tentamos 
buscar textos que nos familiarizassem com o ambiente descrito na peça, textos 
históricos que tratassem da época de colonização das terras brasileiras e mesmo antes 
de os portugueses aqui aportarem: quem habitava essas terras? Quais seus gostos e 
costumes? Como se dividiam socialmente? Essas foram algumas questões que 

nortearam as primeiras leituras teóricas. 

Ainda dentro dessa temática, foi importante saber o relacionamento dos índios entre si 
como também para com os estrangeiros. Por isso, aspectos dos primeiros anos de 
colonização do território brasileiro no que se refere à sociedade que estava se iniciando 
com o entrosamento daqueles povos, também foram verificados, lidos e fichados em 
consonância com as obras elegidas para estudo. 

Além de obras para conhecimento dos povos indígenas em território brasileiro, também 
foram lidos e fichados textos que nos deram respaldo para apreender o papel social do 
teatro e suas influencias para quem dele se serve. Como aponta Oliveira (2011, p.25): 
“o teatro não deixa de ser a união de um texto literário com o produto do 
desenvolvimento de uma representação que será contemplado por uns espectadores, 
mediante a teatralidade...”. 

Ainda sob o aspecto teórico, rastreamos textos sobre a vida e a obra do jesuíta, 
principalmente, as que buscam estabelecer relação direta com a peça em análise. 
Diferentes textos com diversas vertentes que alguns autores teceram sobre Anchieta e 
sua atuação como escritor foram, lidos e fichados. 

E por fim, estamos examinando o livro organizado por Padre Armando Cardoso que se 
dedica a uma coletânea de textos originais acompanhados de tradução, versificada, 
introdução e notas em que nele está contido o texto da peça referida entre outras obras. 

O ponto principal da pesquisa consiste na análise do corpus escolhido. Fizemos a leitura 
de toda a peça buscando destacar os pontos que nos encaminhassem para a detecção 
das marcas da identidade barroca. No entanto, como só estamos na pesquisa há 6 
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meses, não foi possível concluir toda a análise, o que será feito no seguimento desta 
pesquisa. 

 
Resultados e Discussões 

 

Sob o ponto de vista de Kaleswska (2007) reconhecer na poesia lírica e dramática de 
José de Anchieta uma retratação de teatro legitimamente brasileiro é o reconhecimento 
de um teatro que não queria ser luso-brasileiro. Aliás, não queria e não podia ser outra 
coisa senão brasileiro. A nosso favor estava o fato de Anchieta ser filho de uma 
descendente de raças cruzadas das Canárias, ou seja, sua carne não trazia sangue 
puro do descendente espanhol legítimo ou português incorrupto; e por consequência 
não era parte dele o orgulho nativo daqueles povos: “era naturalmente levado a 
simpatizar como as gentes selvagens, com os pobres fetichistas negros e índios, em 
quem a vaidade européia não podia habituar-se a ver entes humanos” (ROMERO, 1953, 
p.396). 

Então, preparado desde a sua descendência em consonância com os estudos 
fortuitamente direcionados para a arte, Anchieta seria, e foi, portanto, o homem apto a 
reconhecer nas cerimônias religiosas do ritual indígena o jogo cênico e dramático, das 
vestes coloridas, da dança e da música e usá-lo a seu favor. E, sobretudo, teve 
competência para identificar e valorar o talento naqueles povos rudimentares. O seu 
afino para a leveza do artístico não pôde deixar de apurar a forma como os 
acontecimentos eram vivenciados pelos nativos. Como destacou Kalewska (2007, p.181 
apud MIRANDA, 2000, p. 961-962): “aquela terra era relaxada, remissa e melancólica, 
e tudo se ia em festas, cantar e folgar”. 

Embasado dessas premissas Anchieta escreveu: 

32 Moraséia e Ikatú, jeguáka, jemopiránga, samongy, jetymanguánga, jemoúna, 

petymbú, karaí moñamoñánga... 

É bom dançar, enfeitar-se e tingir de vermelho; de negro as pernas pintar-se, fumar e 
todo emplumar-se, e ser curandeiro velho. (CARDOSO, 1977, p. 122) 

Aqui, podemos observar manifesta exaltação da cultura indígena. Mesmo que 
estejamos cientes de que esses vocábulos foram postos para atrair o índio, não 
podemos nos refutar que para fazer uso desse conhecimento, no mínimo, se fez 
necessário ao jesuíta presenciar esses ritos. E, portanto, impregnar-se deles para 
incorporá-los em sua escrita daquele momento para o resto de sua vida. Visto isso, 
podemos dizer que o dualismo do Barroco já começa a acontecer internamente no ser 
do próprio autor da peça. Dentro do subjetivo que lhe foi exigido para compor o 
pensamento do qual brotou estes escritos. Como a sequência de um rito: 
obrigatoriamente teve de entrar pelos seus olhos, ouvidos, nariz, incrustou em seu 

pensamento até sair pela boca e pelas pontas dos dedos. 

Se neste primeiro momento, mesmo que ligeiramente, nos dá a entender que o jesuíta 
estava somente apreciando um lado da cultura local, em contrapartida, logo em seguida, 
no texto da peça, as atitudes consideradas condenatórias em oposição aos valores 

cristãos também foram expostas: 
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37 Jemoyrõ, morapití, joú, tapuia rara, aguasá, moopotára, mañána, syguarajy _ 
naipotári abá sejára.” 

Enraivar, andar matando e comendo prisioneiros, e viver se amancebando e adultérios 
espiando, não o deixem meus terreiros. (CARDOSO, 1977, p. 122) 

Tendo averiguado esses dois trechos da peça, atentamos para a presença de duas 
figuras de linguagem do Barroco: antítese e paradoxo. Tais figuras estão representadas 
pelos opostos comportamentais da cultura indígena descritos no texto pela ótica de 
Anchieta, em que de um lado estava, por exemplo, a beleza da pintura corporal, e do 

outro o malefício do ato de matar. 

Finalizando esta sucinta e inicial exposição da nossa análise, apontamos a antropofagia 
que no contexto estudado pode ser verificado com duplo sentido: nos rituais indígenas 
como forma de incorporar as qualidades do indivíduo que é comido, tais como a bravura 
e a coragem de um guerreiro aniquilado em combate; e se confundindo ainda com a 
assimilação da cultura indígena pelo Europeu e vice-versa. A saber, no trecho que 
versa: 

42 Angarí Ajosúb abá koty, 

Taxererobiár, guijábo. 

Oú teñe Xe peábo 

“abaré” jabá, korí, 

Tupã rekó mombeguábo. 

Para tal vivo ao lado do pessoal 

Fazendo-me acreditar. 

Aos tais padres afinal 

Vêm agora me expulsar, 

pregando a lei divinal. 

(CARDOSO, 1977, p. 122). 

Em seu texto original, Anchieta traduz o verso Tupi “Tupã rekó mombeguábo” como 
“pregando a lei divinal”. Aqui, o vernáculo “divinal” é traduzido como “Tupã” que era a 
forma referida ao divino, ou místico dentro da cultura Tupi-Guarani. Enquanto a palavra 
“rekó”, segundo Barbosa (1951), diz respeito ao ato de guardar; e “guabé” está traduzido 
como a forma gerúndio do verbo “comer”. Já o termo “mombeguábo” não foi encontrado 
puramente, mas sim suas variações como: “mombeiicatu”, bendizer e 
“mombeiiporanga”, louvar, bendizer. O que nos faz acreditar que Anchieta utilizou nesse 
trecho o costume canibal do índio para lhe fazer entender que a lei divinal ali pregada, 
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antes teria sido “devorada”, “comida”, portanto, assimilada tal qual ocorria com a força 
do guerreiro derrotado que passava a pertencer a quem comesse da carne dele. 

 
Conclusão 

 

Na verdade, as marcas e as influências do Barroco que aqui destacamos é fruto natural 
de uma escrita que já nasceu em um meio verdadeiramente barroco. A fusão do Novo 
Mundo com os homens do Velho Mundo, a amalgamação dos idiomas português, 
espanhol e tupi que aqui se usava, o paradoxo de enfrentamento de costumes inéditos 
tanto para os indígenas quanto para os europeus e além de outros aspectos que serão 
analisados em nossos estudos, se exprime como um ambiente inevitavelmente barroco. 
Tudo aqui contribuía para a consecução da nossa hipótese sobre a formação da 
literatura brasileira via teatro anchietano. É inevitável afirmarmos que o texto escrito por 
José de Anchieta deu o pontapé inicial para uma identidade literária que se formaria em 
terras brasileiras, que teve como argamassa as várias culturas que compartilhavam o 
mesmo solo, embora com objetivos diferentes, com olhares diversos sobre a terra e 
sobre o povo indígena. Tudo isso contribuiu, inegavelmente, para a construção de uma 
identidade sob base barroca e a peça “Auto da pregação universal” é um exemplo dessa 
formação identitária. 
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TÍTULO: A obra de Roland Barthes de 1977 a 1980, vista a partir dos conceitos utilizados 

pelo autor 

Resumo 

 

O presente artigo possui a pretensão de apresentar o objeto final do projeto de pesquisa 
PIBIC/IC, A obra de Roland Barthes de 1977 a 1980, vista a partir dos conceitos 
utilizados pelo autor, que designa o levantamento de conceitos e noções centrais de 
três obras do pensador francês Roland Barthes (1915-1980): Fragmentos de um 
discurso amoroso (1977), Aula (1978) e A Câmara Clara (1980). Esta pesquisa 
encontra-se um percurso com outras pesquisas paralelas realizadas pelo professor 
orientador Márcio Venício Barbosa que pretende, ao final de todas elas, realizar um 
glossário franco-brasileiro barthesiano, a fim de promover novos estudos do autor na 
América Latina, bem como criar laços mais afincos entre Brasil – França de 
pesquisadores. 

 
 
Palavras-chave: Conceitos; Roland Barthes; Noções; Glossário. 

TITLE: Roland Barthes's work from 1977 to 1980, seen from the concepts used by the 

author 

Abstract 

 

This article intends to present the final object of the research project PIBIC / IC, The work 
of Roland Barthes from 1977 to 1980, seen from the concepts used by the author, which 
designates the survey of concepts and central notions of three works French thinker 
Roland Barthes (1915-1980): A Lover’s Discourse: Fragments (1977), Leçon (1978), and 
Camera Lucida: Reflections on Photography (1980). This research is a course with other 
parallel research carried out by the advisor professor Márcio Venício Barbosa who 
intends, at the end of all of them, to perform a Barthesian Franco-Brazilian glossary, in 
order to promote new studies of the author in Latin America, as well as create closer ties 

between Brazil - France of researchers. 

 
 
Keywords: Concepts; Roland Barthes; Notions; Glossar. 

Introdução 
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Este trabalho de pesquisa PIBIC/IC[1], A obra de Roland Barthes de 1977 a 1980, vista 
a partir dos conceitos utilizados pelo autor, realizado entre o dia 1 de agosto de 2018 a 
31 de julho de 2019, alçou como objetivo o levantamento de noções e conceitos 
principais das obras Fragmentos de um discurso amoroso (1977), Aula (1978) e A 
Câmara Clara (1980), do crítico literário, escritor, músico e pensador francês Roland 
Barthes (1915-1980). 

Trabalhar em cima de conceitos barthesianos é uma tarefa quase impossível, dado que 
“o texto é, em consórcio com nosso celebrado (Barthes), indefinível e não possível de 
ser esgotado por uma instância eterna e doadora de sentido.” (MARQUES, 2016, p.7, 
grifo nosso), isso vale para seus textos, seus pensamentos e sua própria vida. Barthes 
não permitia se determinar, por isso ao mencioná-lo coloca-se como pensador, músico, 
crítico literário, pintor, escritor, professor e outros tantos lugares funcionais. Sua obra 
não poderia ser diferente, os conceitos que foram analisados nos três livros, objetos 
dessa pesquisa, como Fotografia, Língua, Discurso, Escritura escapam de um sentido 
único e definível. Podemos então dizer que Barthes é um pensador plural e um crítico 
impensado. “É preciso lembrar que ele mesmo, inclusive nos momentos em que lançava 
ou reforçava um conceito ou uma noção, tinha consciência dessa pluralidade que o 
constituía” (BARBOSA, 2017, p.160). 

Segundo Badir (2017, p.262), “o valor dos conceitos barthesianos se deixa apenas 
indicar, indiretamente, segundo os jogos semiológicos do comentário geral, da remissão 
alusiva ou da retomada discreta.”, e são nos acenos desse jogo semiológico que 
possibilitou, ao menos “ensaiar”, indicações das noções barthesianas encontradas nos 
livros-objeto. 

O resultado desse trabalho são os verbetes e as citações centrais dessas obras, com a 
finalidade de, ao final de todas as etapas da pesquisa, realizar um glossário pertinente 
para a inserção de novos pesquisadores no imaginário linguístico barthesiano, bem 
como servir de instrumento auxiliar para pesquisadores consolidados na área. 

[1] Este projeto de pesquisa necessita de uma nota meritória às pessoas especiais e 
instituições que fizeram parte essencial do acontecer dessa pesquisa. Ao querido amigo 
barthesiano, Prof. Alfredo Henrique Oliveira Marques, que me apresentou Barthes por 
meio de textos, de aulas, pensamentos e do evento Centenário Roland Barthes, 
realizado por ele em 2015 no IFRN campus Canguaretama, gratidão pelas iluminações 
de pensamentos afetivos e interpretações ímpar sobre Barthes. Ao mestre que me é 
muito caro, Prof. Márcio Venício Barbosa, que me orientou por meio da disciplina, mas 
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que lá estavam. À querida parceira de pesquisa Adja Nayhara, gratulo pelo 
companheirismo e pelos bons aprendizados modelares para uma academia mais 
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Metodologia 
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O método principal para realização deste projeto caracteriza-se como pesquisa 
bibliográfica, que em um período estipulado pelo professor orientador, foi levantado 
dados essenciais a partir da leitura dos livros-objeto desta pesquisa, a saber: 
Fragmentos de um discurso amoroso (1977), Aula (1978) e A Câmara Clara (1980). 

Enquanto ocorria a fase de leitura dessas obras, em conjunto e individual, foi feito 
reuniões em grupo com os demais orientandos da linha de pesquisa para discutir os 
textos e sanar dúvidas conceituais das obras. Nessas reuniões também foi possível ler 
textos complementares a fim de compreender melhor as técnicas de citação, as 
diferenças entre conceito e noção e o pensamento barthesiano pelos comentadores 
centrais da América Latina e França. 

A última fase caracterizou pela reunião desses conceitos levantados e a elaboração de 
verbetes, com o intuito de definir as noções principais de cada obra. Essa parte fora 

dividida por texto e por conceitos principais. 

Uma das partes importantes a ser mencionada foi a participação em congressos e 
eventos acerca do tema da pesquisa, que proporcionou maior compreensão sobre as 
noções, visto que colhemos contribuições de outros pares, congressistas e ouvintes. 
Um destaque especial deve ser dado ao evento do grupo de pesquisa “Escritor Plural: 
estudos pluridisciplinares da obra de Roland Barthes”, ao qual nossa investigação está 
vinculada. Com essas participações garantimos duas etapas fundamentais em uma 
pesquisa fomentada, a saber: a troca de saberes com pesquisadores especializados e 

a repercussão de nossa investigação entre esses pesquisadores. 

 
Resultados e Discussões 

 

1. REVISÃO DE NOÇÕES E CONCEITOS NA OBRA: AULA 

Índice de conceitos em ordem alfabética: 

Discurso; 

Escritura; 

Grau zero; 

Língua; 

Linguagem; 

Literatura; 

Mathesis; 

Mimesis; 

Semiologia; 
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Semiosis; 

Total de noções centrais encontradas no livro: 10 (dez). 

1.1. LÍNGUA 

Classificar a noção de língua em Roland Barthes, é, por assim dizer, uma espécie de 
metalinguagem. Dado que a língua é uma classificação de tudo que se passa na 
linguagem, ou seja, tudo que há. Para haver uma efetivação na fala é preciso sujeitar-
se a um conjunto de classificações instituídas pela língua. 

Na estrutura da língua, permanece, quase imperceptivelmente, o poder opressivo de 
classificar todos os entes existentes. Ou seja, para nomear algo (pensamentos, 
sentimentos, objetos ou sujeitos) é preciso, obrigatoriamente, falar do que fora, antes, 
estabelecido pela língua. “A língua, como desempenho de toda linguagem, não é nem 
reacionária, nem progressista; ela é simplesmente: fascista; pois o fascismo não é 
impedir de dizer, é obrigar a dizer.” (BARTHES, 2015, p.15). Essa obrigação que se é 
imposta, impossibilita classificar um cachorro, ou qualquer outro animal, fora do macho 
e fêmea por exemplo, não existe, portanto, um terceiro viés. 

Nesse jogo de poder, a língua é mantida numa troca entre a asserção autoritária e a 
repetição gregária. Por um lado, a língua oferece a possibilidade, a dúvida, a certeza e 
a negação. Por outro, ela somente constitui os signos através da repetição em massa 
daquilo, para enfim ser reconhecido. (2015, p.15). Para ilustrar essas noções, Barthes 
retoma a ideia da dialética do senhor e do escravo hegeliana, em que “na língua, 

portanto, servidão e poder se confundem inelutavelmente” (2015, p.16). 

Não obstante, há uma alternativa para a criação, o surgimento do novo em meio à 
estrutura opressiva de poder em que a língua é instaurada, a literatura. “O texto é o 
próprio aflorar da língua, e porque é no interior da língua que a língua deve ser 
combatida, desviada: não pela mensagem de que ela é o instrumento, mas pelo jogo 
das palavras de que ela é o teatro.” (2015, p.17) 

1.1.1. CITAÇÕES CENTRAIS QUE CONDIZEM COM LÍNGUA 

“Não vemos o poder que reside na língua, porque esquecemos que toda língua é uma 

classificação, e que toda classificação é opressiva.” (2015, p.13) 

“Assim, por sua própria estrutura, a língua implica uma relação fatal de alienação. Falar, 
e com maior razão discorrer, não é comunicar, como se repete com demasiada 
freqüência, é sujeitar: toda língua é uma reição generalizada.” (2015, p.14) 

“A língua, como desempenho de toda linguagem, não é nem reacionária, nem 
progressista; ela é simplesmente: fascista; pois o fascismo não é impedir de dizer, é 
obrigar a dizer.” (2015, p.15) 

1.2. MATHESIS 

Mathesis é o conceito empregado por Barthes em Aula para designar a primeira das 
três forças da literatura, a saber: Mathesis, Mimesis e Semiosis. Essa noção remete ao 
mundo grego em que Aristóteles, em Poética, a estabelece como conhecimento. 
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Como uma das forças da literatura, a Mathesis, assume conhecimentos diversos e 
possui relação com esses saberes. Ao mesmo tempo que produz conhecimentos, “a 
literatura engrena o saber no rolamento da reflexividade infinita: através da escritura, o 
saber reflete incessantemente sobre o saber, segundo um discurso que não é mais 

epistemológico mas dramático.” (2015, p.20). 

1.2.1. CITAÇÕES CENTRAIS QUE CONDIZEM COM MATHESIS: 

“Se, por não sei que excesso de socialismo ou de barbárie, todas as nossas disciplinas 
devessem ser expulsas do ensino, exceto numa, é a disciplina literária que devia ser 

salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário.” (2015, p.18). 

1.3. MIMESIS 

Mimesis do grego significa representação, imitação. E é neste sentido que Barthes 
emprega para definir a segunda força da literatura: a literatura como força de 

representação do real. 

Mesmo sendo impossível representar o real pela literatura, dado que são de ordens 
distintas (o real é pluridimensional e a literatura é unidimensional), é possível demonstrar 
o real devido a utopia de ocupar a possibilidade e a impossibilidade de representação, 

não se rendendo à um único trópos. 

1.3.1. CITAÇÕES CENTRAIS QUE CONDIZEM COM MIMESIS 

“A segunda força da literatura, é sua força de representação.” (2015, p.22). 

“A literatura é categoricamente realista, na medida em que ela sempre tem o real por 

objeto de desejo” (2015, p.24). 

1.4. SEMIOSIS 

Semiosis é a força da literatura em que joga com os signos e suas significações. Permite 
que a literatura alce para além da servidão e do poder, é possível nesse jogo de signos 
teimar com os signos existentes que impõem seus sentidos e deslocar para outras 
significações. 

1.4.1. CITAÇÕES CENTRAIS QUE CONDIZEM COM SEMIOSIS 

“Pode-se dizer que a terceira força da literatura, sua força propriamente semiótica, 

consiste em jogar com os signos em vez de destruí-los.” (2015, p. 30) 

1.5. GRAU ZERO 

É a busca pela elaboração de uma linguagem-limite. 

1.5.1. CITAÇÕES CENTRAIS QUE CONDIZEM COM GRAU ZERO 

“Imagine e busque elaborar uma linguagem-limite, que seria seu grau zero.” (2015, 
p.20). 
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1.6. LITERATURA 

Literatura é um “grafo complexo das pegadas de uma prática: a prática de escrever” 
(2015, p.17). Nessa complexidade de escrita e texto, a literatura aparece em três 
diferentes forças: força do saber, força de representação e força de significação 

(mathesis, mimesis e semiosis). 

A literatura media diversas áreas do conhecimento; representa, ou se tem o desejo de 
representar o real; e trapaceia o fascismo da língua, deslocando os limites impostos da 
linguagem, produzindo, então, novos sentidos para os mesmos signos. 

1.6.1. CITAÇÕES CENTRAIS QUE CONDIZEM COM LITERATURA 

“Entendo por literatura não um corpo ou uma seqüência de obras, nem mesmo um setor 
de comércio ou de ensino, mas o grafo complexo das pegadas de uma prática: a prática 
de escrever.” (2015, p.17). 

“A literatura é categoricamente realista, na medida em que ela sempre tem o real por 
objeto de desejo; e direi agora, sem me contradizer, porque emprego a palavra em sua 
acepção familiar, que ela é também obstinadamente: irrealista; ela acredita sensato o 
desejo do impossível.” (2015, p.24). 

1.7. LINGUAGEM 

A linguagem é uma estrutura que inscreve a língua, sendo ela sem exterior é impossível, 
seres viventes, saírem da linguagem. Pois a própria condição de gregaridade implica a 
submissão perpétua à linguagem. 

1.7.1. CITAÇÕES CENTRAIS QUE CONDIZEM COM LINGUAGEM 

“A linguagem é uma legislação, a língua é seu código.” (2015, p.13). 

“A linguagem humana é sem exterior: é um lugar fechado.” (2015, p.16). 

1.8. DISCURSO 

O discurso engendra a língua em um trópos de poder. O discurso e a língua são 
codependentes, pois eles advêm no mesmo eixo de poder. O discurso precisa da língua 
para existir, assim como a língua precisa do discurso para que seu fascismo se 
engendre. 

1.8.1. CITAÇÕES CENTRAIS QUE CONDIZEM COM DISCURSO 

“Chamo discurso de poder todo discurso que engendra o erro e, por conseguinte, a 
culpabilidade daquele que o recebe.” (2015 p.12). 

“Língua e discurso são indivisos, pois eles deslizam segundo o mesmo eixo de poder.” 

(2015, p.32). 
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“A língua aflui no discurso, o discurso reflui na língua, eles persistem um sob o outro, 
como na brincadeira de mão.” (2015, p.33). 

1.9. SEMIOLOGIA 

A semiologia é a ciência dos signos que derivou-se da desconstrução da linguística 
(BARTHES, 2015). O papel da semiologia barthesiana é recusar o mito[1] para pensar 
e repensar os signos. Ela é proposta em Aula como negativa, apofática, por negar a 
possibilidade de atribuir ao signo características deterministas ou científicas, que 
impossibilite de pensar o signo como um objeto histórico, mutável e corpóreo. 

1.9.1. CITAÇÕES CENTRAIS QUE CONDIZEM COM SEMIOLOGIA 

“A semiologia seria, desde então, aquele trabalho que recolhe o impuro da língua, o 
refugo da lingüística, a corrupção imediata da mensagem: nada menos do que os 
desejos, os temores, as caras, as intimidações, as aproximações, as ternuras, os 
protestos, as desculpas, as agressões, as músicas de que é feita a língua ativa.” (2015, 
p. 33). 

“O olhar semiótico pousado sobre o texto, obriga a recusar o mito a que ordinariamente 
se recorre para salvar a literatura da palavra gregária de que ela está cercada, e que a 
comprime, e que é o mito da criatividade pura: o signo deve ser pensado — ou 
repensado — para que melhor se decepcione.” (2015, p.36). 

“A semiologia aqui proposta é pois negativa — ou melhor ainda, por mais pesado que 
seja o termo: apofática: não porque ela negue o signo, mas porque nega que seja 
possível atribuir-lhe caracteres positivos, fixos, a-históricos, a-corpóreos, em suma: 
científicos.” (2015, p. 37). 

“Chamaria de bom grado “semiologia” o curso das operações ao longo do qual é 
possível — quiçá almejado — usar o signo como um véu pintado, ou ainda uma ficção.” 

(2015, p.38). 

1.10. ESCRITURA 

A escritura, para Roland Barthes, é o mesmo que literatura e texto. Ela proporciona um 
deslocamento a partir de operações de signos prontos, que impedem a dogmatização 

da língua e dos signos. 

As palavras não são meros instrumentos com a escritura, elas tornam-se projeções, 
explosões, vibrações, maquinarias, sabores (BARTHES, 2015, p.21). Com a escritura é 
possível deslocar os significados dos signos estabelecidos pela língua fascista que 
obriga a dizer, elas adquirem múltiplos outros sentidos, impedem o discurso universal e 
científico, proporciona em um mesmo livro vários caminhos interpretativos ad infinitum. 

1.10.1. CITAÇÕES CENTRAIS QUE CONDIZEM COM ESCRITURA 

“Posso portanto dizer, indiferentemente: literatura, escritura ou texto.” (2015, p.17). 
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“As palavras não são mais concebidas ilusoriamente como simples instrumentos, são 
lançadas como projeções, explosões, vibrações, maquinarias, sabores: a escritura faz 
do saber uma festa.” (2015, p.21). 

“A volta incessante ao texto, antigo ou moderno, o mergulho regular na mais complexa 
das práticas significantes, isto é, a escritura (já que ela se opera a partir de signos 
prontos), obrigam a semiologia a trabalhar sobre as diferenças e impedem-na de 
dogmatizar, de “pegar” — de tornar-se pelo discurso universal que ela não é.” (2015, 
p.37). 

2. REVISÃO DE NOÇÕES E CONCEITOS NA OBRA: A CÂMARA CLARA 

Índice de conceitos em ordem alfabética: 

Fotografia; 

Noema; 

Operator; 

Punctum; 

Spectator; 

Spectrum; 

Studium; 

Total de noções centrais encontradas no livro: 7 (sete). 

2.1. FOTOGRAFIA 

Roland Barthes inicia o livro A Câmara Clara dizendo que a fotografia é inclassificável 
(BARTHES, 1984, p.14). Mesmo sendo inclassificável suas noções são acenadas nas 
passagens da obra, como sua capacidade de reproduzir infinitamente um 
acontecimento único que pode ser sentido pelo Spectator (ver tópico 2.5) mas nunca 
poderá ser experienciado existencialmente duas vezes. 

Uma outra noção é a de que a foto se diferencia do texto por mostrar de imediato a 
descrição e a reflexão, seu saber se funda na representação. Ou seja, a descrição não 
leva a reflexão, a reflexão já está dada pela própria imagem (descrição). 

Apesar de representar o real, a percepção da realidade apresentada na fotografia é 
falsa, coloca o Spectator em um patamar falseado da realidade, em que o único ponto 
verdadeiro da foto é o seu tempo. Para Barthes (1984, p.169), a fotografia é uma nova 
forma de alucinação: falsa no nível da percepção, verdadeira no nível do tempo (...) 
imagem louca, com tinturas de real. 

2.1.1. CITAÇÕES CENTRAIS QUE CONDIZEM COM FOTOGRAFIA 
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“A Fotografia é inclassificável”. (1984, p.14). 

“O que a Fotografia reproduz ao infinito só ocorreu uma vez: ela repete mecanicamente 
o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente.” (1984, p.14). 

“A Fotografia é contingência pura e só pode ser isso (é sempre alguma coisa que é 
representada) — ao contrário do texto que, pela ação repentina de uma única palavra, 
pode fazer uma frase passar da descrição à reflexão, ela fornece de imediato esses 
"detalhes" que constituem o próprio material do saber etnológico” (1984, p.49). 

2.2. NOEMA 

O noema da fotografia é a sua concepção e Barthes é claro e repetitivo quando o define: 
“O nome do noema da Fotografia será então: "Isso-foi", ou ainda: o Intratável” (1984, 
p.115). Ele quer dizer que por mais que a Fotografia seja inclassificável, ela carrega 
consigo o “Isso-foi” e/ou “o Intratável” como conteúdo. 

O “Isso-foi” da fotografia é para determinar o presente-passado que ela transmite ao 
spectator, a ideia do presente pela percepção da imagem e a ideia do passado pela 
marcação do tempo contida na foto. A fotografia é passado-presente (ou Isso-foi, para 
Barthes) assim que o operator (ver item 2.3) concebe a foto. É uma espécie de 

eternização do momento presente. 

2.2.1. CITAÇÕES CENTRAIS QUE CONDIZEM COM NOEMA 

“O noema da Fotografia é simples, banal; nenhuma profundidade: "Isso foi."” (1984, 
p.168). 

2.3. OPERATOR 

A fotografia se concretiza pela ação de três objetos: operator, spectrum e spectator. Eles 
são codependentes e essenciais para a fotografia existir. O operator é um termo que 
Barthes utiliza do latim que significa operador, ou seja, é o fotógrafo. 

O gesto essencial do fotógrafo “é o de surpreender alguma coisa ou alguém (pelo 
pequeno orifício da câmara) e que esse gesto é, portanto, perfeito quando se realiza 
sem que o sujeito fotografado tenha conhecimento dele.” (1984, p.54). 

2.3.1. CITAÇÕES CENTRAIS QUE CONDIZEM COM OPERATOR 

“O Operator é o Fotógrafo.” (1984, p.20). 

2.4. PUNCTUM 

Para Barthes, há dois elementos que a fotografia possui e toca o spectator, a saber: 
punctum e studium (ver item 2.7). O punctum é quando o spectator, por meio de um 
detalhe da foto ou a foto no todo, é estarrecido e mortificado. A fotografia atravessa 
aquele spectator que sente mas que fica sem linguagem para traduzir o sentimento de 
punctum. 
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Esse elemento pode atingir uns e outros não, em uma mesma fotografia e isso se dá 
pela história de cada spectator. O próprio exemplo de Barthes é a famosa e misteriosa 
foto do Jardim de Inverno em que ele é pungido por um detalhe que o leva a sentir e a 
rememorar sua história, caso essa foto fosse publicada, uma grande maioria não 

conseguiria compreender a emoção de Barthes ao contemplar essa foto. 

2.4.1. CITAÇÕES CENTRAIS QUE CONDIZEM COM PUNCTUM 

“A esse segundo elemento que vem contrariar o studium chamarei então punctum; pois 
punctum é também picada, pequeno buraco, pequena mancha, pequeno corte — e 
também lance de dados. O punctum de uma foto é esse acaso que, nela, me punge 
(mas também me mortifica, me fere).” (1984, p.46). 

2.5. SPECTATOR 

O spectator, espectador, são todos os que comtemplam o objeto fotografia. 

2.5.1. CITAÇÕES CENTRAIS QUE CONDIZEM COM SPECTATOR 

“O Spectator somos todos nós, que compulsamos, nos jornais, nos livros, nos álbuns, 
nos arquivos, coleções de fotos.” (1984, p.20). 

2.6. SPECTRUM 

O spectrum, espectro, é o alvo fotografado. Barthes nomeia assim o objeto inserido na 
fotografia, pela raiz etimológica que significa espetáculo e fantasma, ao mesmo tempo. 
Aquilo ou aquele que está na foto são elementos eternos como o espectro e são 
espetáculo para os que observam (spectator). 

2.6.1. CITAÇÕES CENTRAIS QUE CONDIZEM COM SPECTRUM 

“E aquele ou aquela que é fotografado, é o alvo, o referente, espécie de pequeno 
simulacro, de eídolon emitido pelo objeto, que de bom grado eu chamaria de Spectrum 
da Fotografia, porque essa palavra mantém, através de sua raiz, uma relação com o 
"espetáculo" e a ele acrescenta essa coisa um pouco terrível que há em toda fotografia: 
o retorno do morto.” (1984, p.20). 

2.7. STUDIUM 

O studium é o segundo elemento fotográfico, o que contrapõem com o punctum (vide 
2.4). Segundo Barthes, o studium é “a aplicação a uma coisa, o gosto por alguém, uma 
espécie de investimento geral, ardoroso, é verdade, mas sem acuidade particular.” 
(1984, p.45). É uma espécie de ajuizamento geral sobre a fotografia, bonita/feio, 
agradável/desagradável, interessante/desinteressante. 

Ao contrário do punctum, o studium não passa da ordem da percepção, não atravessa 
o spectator, e é possível descrever com um conjunto de palavras estabelecidas o que a 
fotografia transmite. É o elemento mais comum encontrado na fotografia, o studium está 
em todas as fotografias, o punctum não. 

2.7.1. CITAÇÕES CENTRAIS QUE CONDIZEM COM STUDIUM 
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“O studium, que não quer dizer, pelo menos de imediato, "estudo", mas a aplicação a 
uma coisa, o gosto por alguém, uma espécie de investimento geral, ardoroso, é verdade, 
mas sem acuidade particular” (1984, p.45). 

“O studium é da ordem do to like, e não do to love; mobiliza um meio-desejo, um meio-
querer; é a mesma espécie de interesse vago, uniforme, irresponsável, que temos por 
pessoas, espetáculos, roupas, livros que consideramos "distintos".” (1984, p.48). 

3. REVISÃO DE NOÇÕES E CONCEITOS NA OBRA: FRAGMENTOS DE UM 
DISCURSO AMOROSO 

Índice de conceitos em ordem alfabética: 

Discurso amoroso; 

Figuras; 

Total de noções centrais encontradas no livro: 2 (dois). 

3.1. DISCURSO AMOROSO 

O discurso amoroso é uma das noções principais da obra Fragmentos de um discurso 
amoroso, pode-se confundir, devido à sutileza de diferenças, com Figura (ver item 3.2). 
Discurso amoroso é um conjunto de figuras estabelecidas, através da Filosofia, da 

Literatura e do cinema, sobre o amor. 

São lufadas da linguagem, que vem em situações aleatórias e que condizem com o 
objeto amado. Essas lufadas, são figuras que compõem o todo de um discurso amoroso. 

3.1.1. CITAÇÕES CENTRAIS QUE CONDIZEM COM DISCURSO AMOROSO 

“O discurso amoroso é hoje em dia de uma extrema solidão” (2003, sem página). 

“Quando um discurso é dessa maneira levado por sua própria força à deriva do inatual, 
banido de todo espírito gregário, só lhe resta ser o lugar, por mais exíguo que seja, de 
uma afirmação” (2003, sem página). 

“Dis-cursus é, originalmente, a ação de correr para todo lado, são idas e vindas, 
"démarches", "intrigas".” (2003, p.1). 

3.2. FIGURAS 

As Figuras amorosas, são frações de imagens, gestos, pensamentos e falas 
engendradas e estabelecidas no Discurso amoroso. Na obra Barthes separa as figuras 
em ordem alfabética e em formato de glossário, nesse caso, cada verbete é uma figura 
e o livro inteiro compõe o discurso. 

3.2.1. CITAÇÕES CENTRAIS QUE CONDIZEM COM FIGURAS 

“Podemos chamar essas frações de discurso de figuras.” (2003, p.1). 
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“A figura, é o enamorado em ação.” (2003, p.2). 

“A figura é delimitada (como um signo) e memorável (como uma imagem ou um conto).” 
(2003, p.2). 

[1] Barthes anuncia a palavra mito em Aula (1978), porém ele explicou, anteriormente, 

a estrutura dos mitos em Mitologias (1957). 

 
Conclusão 

 

A obra de Roland Barthes de 1977 a 1980, vista a partir dos conceitos utilizados pelo 
autor teve como principal objetivo reunir noções e conceitos centrais para compreender 
três textos da obra de Roland Barthes, a fim de somar, ao final de toda pesquisa, um 
glossário com verbetes esclarecedores da obra barthesiana. 

Os resultados dessa pesquisa proporcionaram a possibilidade de dar continuidade no 
levantamento de noções em outros livros do autor, em que ao final, será possível 
construir um corpus de verbetes franco-brasileiros para servir de instrumento de 
pesquisa para interessados ao pensamento barthesiano, para pesquisadores 
consolidados e novos pesquisadores. 

Desse modo, o presente artigo teve seu êxito como esboço do glossário Barthes, 
servindo de modelo para futuros bolsistas que darão continuidade à essa pesquisa, que 
possui um grande peso na academia e resultará em um impacto positivo nas diversas 
áreas que o pensador francês tratou, a saber: crítica literária, Filosofia, Semiologia, 
Fotografia, Música, Teatro. 
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TÍTULO: O FOTOJORNALISMO EM NATAL: DO ANALÓGICO AO DIGITAL MÓVEL 

(NATAL/RIO GRANDE DO NORTE/BRASIL) 

Resumo 

 

Apresenta-se os resultados preliminares da primeira fase da pesquisa de iniciação 
científica titulada: O fotojornalismo do analógico ao digital no contexto da mobilidade 
(Natal/Rio Grande do Norte/Brasil), vinculada ao Departamento de Comunicação Social 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Decom/UFRN). Metodologicamente, 
foi desenvolvida uma cartografia simbólica (Santos, 2011), vinculada à técnica de coleta 
de dados da análise documental e pesquisa bibliográfica. Em uma síntese dos 
resultados encontrados, pode-se destacar que as dinâmicas nas rotinas laborais e nas 
práticas produtivas do fotojornalismo têm se reconfigurado de maneira célere ao longo 
dos anos devido às tecnologias presentes no cotidiano produtivo, como os dispositivos 
móveis, em especial o smartphone. Como observações preliminares da investigação, 
ainda em andamento, percebe-se que o fotojornalismo está passando por modificações 
que envolvem as ferramentas tecnológicas e a prática laboral. A remodelação na prática 
do fotojornalismo, passando das câmeras analógicas pelas digitais causou receio nos 
fotojornalistas, o que acreditamos, como hipótese para os próximos passos de pesquisa, 
também ter acontecido com o uso de smartphones para a produção fotográfica nas 

redações. 

 
 
Palavras-chave: Mídia visual; fotografia; fotojornalismo; meios digitais. 

TITLE: PHOTOJORNALISM IN NATAL: FROM ANALOG TO MOBILE DIGITAL (NATAL 

/ RIO GRANDE DO NORTE / BRAZIL) 

Abstract 

Therefore are presented the preliminary results of the scientific iniciation’s first phase 
entitled: The photojournalism from analogic to digital in context of mobility (Natal/Rio 
Grande do Norte/Brasil), bound to the Federal University of Rio Grande do Norte’s Social 
Comunication Department (Decom/UFRN). Methodologically, it has been developed a 
simbolic cartography (Santos, 2011), bound to the documental analysis and bibliographic 
research’s data collection technique. In a synthesis of the obtained results, it can be 
highlighted that the dynamics on the work routines and productive practices of 
photojornalism have reconfigured itselves quickly during the years due to the 
technologies present in the daily production, such as the mobile devices, specially the 
smartphones. As investigation’s preliminary observations, still in progress, it is noticed 
that the photojournalism is undergoing changes that involves the technological tools and 
the work practices. The remodelation on photojournalism’s practices, moving from the 
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analog to the digital cameras has caused fear on the photojournalists, wich we believe, 
as hypothesis to the next research steps, had also have happened relatively to the 
smartphone usage to the photographical production on essays. 
 

Keywords: Visual media; photography; photojournalism; digital media. 

Introdução 

Os avanços da conjuntura tecnológica nas últimas décadas têm ganhado cada vez mais 
destaque em várias áreas do conhecimento. A comunicação, no âmbito de seus 
processos práticos, também intensificou o uso de aparatos tecnológicos em prol de 
atender as necessidades do mercado - que ao constante se renovar, exige cada vez 
mais agilidade e celeridade na produção e divulgação de conteúdos jornalísticos, 
respectivamente. A prática produtiva do jornalismo, inclusive do fotojornalismo, tem sido 
modificada de forma muito rápida ao longo dos anos devido à introdução de diversas 
tecnologias especialmente as digitais nas rotinas de produção e de novos 
equipamentos, especialmente o smartphone. 

Com base nessa dinâmica tecnológica percebemos que a forma como as informações 
se disseminam em âmbito global mostram que a ideia de tempo e espaço foi 
reordenada, uma vez que a tecnologia permite a transmissão de mensagens por longas 
distâncias em um curto intervalo de tempo. 

No ambiente físico de uma redação de periódico impresso, por exemplo, podemos 
encontrar diversos aparatos tecnológicos que auxiliam aos jornalistas a produzirem 
conteúdos noticiosos (computadores de mesa, notebooks, tablets, smartphone...); da 
mesma maneira, os fotógrafos veem a expansão da tecnologia nas atuais câmeras 
digitais, (outrora analógicas) as quais estão tecnicamente mais sofisticadas com o 
passar dos anos, além dos dispositivos móveis digitais (em especial o smartphone). 

No entanto, os meios eletrônicos são fugazes na mesma proporção em que novos são 
criados. Isso vem ocorrendo desde um cenário em que predominavam equipamentos 
fotográficos analógicos, migrando aos poucos para os equipamentos digitais (no que diz 
respeito às máquinas fotográficas) e renovando o ciclo ainda no cenário digital, dessa 
vez com um misto de máquinas fotográficas, tendo também como protagonista 
tecnológico o smartphone, no contexto da mobilidade. 

Entenda-se mobilidade como sendo uma palavra que deriva do latim e significa a 
característica daquilo que é móvel, e é parte intrínseca da vida em sociedade na 
contemporaneidade. Cidades, carros, edifícios e pessoas, tudo se move. Existe também 
a mobilidade informacional (LEMOS, 2011), ligada à capacidade da informação circular, 
em especial no contexto virtual e célere da Internet. Conforme Urry (2007), a mobilidade 
- ou mobilidades, é dinâmica e atualmente é significativamente atravessada pela 
tecnologia. No campo do jornalismo, os dispositivos digitais em mobilidade estão 
diretamente relacionados a características como ubiquidade, multifuncionalidade e 

adaptabilidade Aguado (2016). 

A partir dessa problematização, partimos da seguinte pergunta-problema: quais são as 
transformações técnicas e sociais no fotojornalismo em Natal (RN/Brasil), desde o 
período analógico ao atual cenário digital em que se mixam práticas de uso de 
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equipamentos fotográficos digitais, quais sejam as máquinas fotográficas e os 
dispositivos móveis digitais, os smartphones? 

Este trabalho foi construído a partir da reflexão acerca dos resultados preliminares da 
pesquisa de iniciação científica titulada: O fotojornalismo do analógico ao digital no 
contexto da mobilidade (Natal/Rio Grande do Norte/Brasil), vinculada ao Departamento 
de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

A investigação ainda está em andamento e metodologicamente foi dividida em etapas. 
Essa primeira etapa consistiu na análise de relatórios de estudantes da disciplina de 
Fotojornalismo, em um recorte temporal entre os anos 2004-2011, com o objetivo de 
identificar as práticas laborais dos fotojornalistas nesse período. O objetivo dessa 
análise é articular os resultados iniciais de pesquisa e contextualizar as transformações 
técnicas e sociais no fotojornalismo comercial, com recorte do corpus empírico em Natal 

(RN/Brasil), desde o período analógico ao atual cenário digital. 

 
Metodologia 

 
 
Para obter os resultados parciais da pesquisa de iniciação científica intitulada: O 
fotojornalismo do analógico ao digital no contexto da mobilidade (Natal/Rio Grande do 
Norte/Brasil) foi necessário a coleta, interpretação e análise de dados de relatórios sobre 
o cenário fotojornalístico dos anos de 2004 a 2011. Como método para investigação, foi 
desenvolvida uma cartografia simbólica (SANTOS, 2011), relacionada à técnica de 
coleta de dados da análise documental e pesquisa bibliográfica. Em um apanhado dos 
resultados encontrados, pode-se observar as mudanças ocorridas nas rotinas laborais 
e nas práticas produtivas do fotojornalismo têm se reconfigurado de maneira célere ao 
longo dos anos devido às tecnologias presentes no cotidiano produtivo, como os 
dispositivos móveis, em especial o smartphone. 

Foram analisados 250 relatórios e, em busca de compreender a transição da prática 
fotojornalística desde a fotografia analogica, passando pela digital e a atual, com 
dispositivos móveis, o acervo documental foi crucial para a compreensão da migração 
do cenário fotojornalista potiguar, que passou por diversas transformações ao longo de 
10 anos. 

  

 

Resultados e Discussões 

 

No começo dos anos 2000 foi observado nos relatórios, que ainda havia preferência dos 
fotógrafos em relacao as maquinas analogicas, apesar do reconhecimento que ela 
proporcionava praticidade e maior rapidez ao produzir a fotografia, como afirmou o 

fotojornalista Heracles Dantas em um relatório datado em 2004. 

“[...] O equipamento fotográfico é de uso pessoal, além de utilizá-lo nas atividades do 
jornal, Héracles também a utiliza em festas de formatura e casamentos como trabalho 
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extra que realiza. A câmera é do tipo digital embora ele admita que só trabalhe com 
máquinas de tecnologia digital pela praticidade de não precisar revelar ou pagar pela 
compra de filmes fotográficos., sua paixão ainda são as câmeras analógicas."(Daniel 
Turíbio Álvares de Oliveira, 2004) 

No processo analogico, o fotojornalista saia para fazer a cobertura fotográfica, era 
limitado a poucos disparos, devido às limitações na câmera utilizada, e não podia ter 
uma visualização prévia de como a fotografia havia ficado. Ao retornar a redação, o filme 
era revelado automaticamente em maquinário adequado, e em torno de 15 minutos, 
eram identificadas em fichas com espaço para até seis locus, capacidade do scanner 
por vez, e levadas para serem escaneadas e impressas em “print”. Como apontou 
(Dantas, 2009) os negativos eram digitalizados em scanners usados especificamente 
para essa função, e cada fotograma demorava cerca de 20 segundos para ficar pronto. 

No começo dos anos 2000, se iniciou o processo de migração para tecnologia digital, 
tendo em vista que os fotojornalistas, aos poucos, demonstraram-se interessados nas 
fotografias digitais, pela necessidade de se atualizar e também pelas complicações em 
seguir na fotografia analogica, visto que o mercado dos filmes e dos laboratórios de 
revelação estavam entrando em declínio, e era cada vez mais difícil encontrar esses 
aparelhos. 

A partir de 2005 os filmes fotográficos vão ficando cada vez mais caros e mais difíceis 
de serem encontrados no mercado. Em contra partida, a oferta de máquinas digitais e 
seus acessórios vão aumentando, quase que forçando profissionais da fotografia a 
trocarem a linguagem analógica pela digital. A partir de 2010 todos os grandes jornais 
e revistas semanais já trabalhavam na sua totalidade com a fotografia digital. 
(SACOMANO, 2013) 

A partir disso, gradativamente, os jornais foram se reconfigurando e se adaptando ao 
fotojornalismo digital, com computadores, disquetes e programas de manipulação de 
imagem, como foi observado no relatório de visita ao Jornal Tribuna do Norte de Isabelle 
Bandeira de Figueiredo (2004) na redação, as fotos eram descarregadas no 
computador, onde o próprio fotógrafo fazia uma pré-seleção, descartando as fotos 
desfocadas e tremidas. Após a seleção, as fotografias eram tratadas no programa 
PHOTOSHOP por uma terceira pessoa, e antes de serem remetidas para a 
diagramação, elas eram transformadas em preto-e-branco. 

A estrutura das redações, como observado por Cleidiane Vila Nova SAntos no Jornal 
Correio da Tarde (2009) era composta por dez computadores, sendo um destinado 
apenas aos fotógrafos para que tenham mais agilidade ao descarregados material 
apurado na cobertura das pautas, e que mais tivesse habilidade com os programas de 
edição de imagem. Naquela época, as funções eram distribuídas entre o fotojornalista, 
o repórter e o editor, e enquanto o repórter saia para colher informações, o fotojornalista 
analisava o local e testava ângulos e formas de como a fotografia poderia ser feita. Na 
redação, a equipe se reunia novamente para escolherem as melhores fotos, para que 

fossem editadas apenas as que poderiam ser usadas no jornal. 

As câmeras utilizadas, na maioria dos relatórios analisados, eram de propriedade do 
fotógrafo, e os modelos mais utilizados eram Nikon D-50, Nikon D80, Nikon D200, Nikon 
D90 e Nikon D100. O perfil do fotojornalista em meados dos anos 2000, era de um 
profissional de fotografia, não necessariamente formado ou estudante de jornalismo, 
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que sabia manusear uma câmera digital, que era o item básico exigido, que possuísse 
uma câmera, pois poucos jornais tinham o equipamento, como foi visto no jornal Tribuna 
do Norte, por Daliane Medeiros de Menezes, em 2009. 

O material jornalístico desenvolvido, era executado todo em equipe, como pode ser 
analisado no relatório de Anna Paula de Andrade Vasconcelos (2009) na redação do 
Diário de Natal, em que a equipe, que contava com 6 fotojornalistas, um editor de 
imagem e um repórter de texto se reuniam, no carro para discutir com o fotógrafo qual 
seria a melhor forma de conseguir bons ângulos, possíveis locações para fotografias, 
além de ligar para os contratos que constavam na pauta fornecida a eles. Já no local, 
enquanto questionava a entrevistava os moradores, o fotógrafo tirava fotos dos locais e 
das pessoas envolvidas no problema que deram seu depoimento, escolhendo sempre 
um bom ângulo para que a foto pudesse ser aproveitada pela editora de fotografia, e 
que segundo o fotógrafo, o ângulo da foto é pensando na hora em que o repórter está 
entrevistando as pessoas envolvidas na matéria. Momento este onde as informações 
são colhidas com mais precisão, dando ao fotógrafo uma definição maior do problema. 

Em convergência com outras análises (ANDRADE, 2018; ANDRADE; SILVA; NOBRE, 
2016), percebe-se, inicialmente, que o fotojornalismo está cada vez mais inserido em 
contexto de mobilidade digital. Os fotojornalistas das redações do campo empírico 
pesquisado, em Natal/RN, passaram por um período sutil de transição entre o uso 
exclusivo de câmeras digitais para fotografar e a inserção dos smartphones. 

Isso porque a conjuntura mobile tem propiciado a formação de uma esfera social com 
novas práticas de produção, circulação e disseminação de dados. Com esses 
aparelhos, “(...) lemos notícias, compramos filmes e assistimos a eles em tablets; 
conferimos feeds de mídias sociais; jogamos e ouvimos músicas no smartphone; 
fazemos chamadas via redes P2P e, no carro, ouvimos podcasts de audiolivros ou de 
programas de TV” (BURGOS, 2013, p.319). 

Nesse modus vivendi, as transformações estruturais permeiam o mundo de forma 
multidimensional (CASTELLS, 2005). No ponto de vista tecnológico, destaca-se o 
campo da comunicação e informação como área de céleres modificações. 
Equipamentos digitais foram ganhando características intrínsecas da mobilidade. De 
acordo com Silva (2015), a mobilidade não é um sinônimo de portabilidade. 

A conectividade do equipamento à Internet e sua característica multitarefa são pontos 
fundamentais para diferenciação de ambos os termos. Para o autor, o uso de 
dispositivos móveis digitais, como os smartphones ou tablets na prática jornalística é 
conceituada como jornalismo móvel digital, que significa: "a utilização de tecnologias 
móveis digitais e de conexões de redes sem fio pelo repórter na prática jornalística 
contemporânea visando ao desenvolvimento das etapas de apuração, produção e 
distribuiçaõ de conteúdos do campo ou de transmissão ao vivo” (SILVA, 2015, p.11). 
Andrade, Silva e Nobre (2016, p.13) articularam esse conceito à "prática da fotografia 
de imprensa através de dispositivos móveis digitais, como o smartphone", como um 

exercício de fotojornalismo móvel digital. 

 
Conclusão 
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As práticas fotojornalísticas têm passado por transformações em diversos âmbitos. A 
tecnologia, que se desenvolve de maneira cíclica, altera diretamente a forma como a 
profissão é socialmente exercida pelos profissionais. Com o advento digital nos anos 
2000, foi inegável o entusiasmo e também a resistência a nova tecnologia, que 
proporcionou maior usabilidade, seja pela reconfiguração de seu porte, como também 
pela extinção dos laboratórios de revelação. Foi percebido, neste primeiro momento, 
que, pela facilidade adquirida com a tecnologia digital, ela ganhou espaços e 
rapidamente foi aceita no cenário jornalístico. 

Para a construção deste trabalho, com base na primeira etapa do projeto de iniciação 
científica O fotojornalismo do analógico ao digital no contexto da mobilidade (Natal/Rio 
Grande do Norte/Brasil), foram analisados 250 relatórios com o objetivo inicial de 
compreender a transição da prática fotojornalística - desde a fotografia analógica, 

passando pela digital e a atual, com dispositivos móveis. 

Após essa problematização, os próximos passos da pesquisa visam articular o modo de 
produção de fotografia em redações jornalísticas, em um recorte temporal mais antigo 
(2004-2011), com a atual forma de trabalho - ferramentas, práticas e profissão. Com a 
análise preliminar do material coletado, podemos concluir que a fotografia e, 
especificamente, o fotojornalismo, passou por mudanças em seu modo de produção, 
provocando uma readaptação nas redações e no próprio modo de receber essas 
fotografias. 

 
Referências 

 

Referências 

ANDRADE, A. O. Cartografia da mobilidade jornalística: os impactos do uso dos 
dispositivos dos dispositivos móveis digitais na rotina de produção do jornalista em Natal 
(RN/Brasil). 2018. 163f. Dissertação (Mestrado em Estudos da Mídia) - Programa de 
Pós-graduação em Estudos da Mídia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 
UFRN, Natal, 2018. 

ANDRADE, A. O; SILVA, A. C. N.; NOBRE, I. M. A prática do fotojornalismo móvel em 
Natal (RN). XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – 
Caruaru - PE. Disponível em: 
<http://www.portalintercom.org.br/anais/nordeste2016/resumos/R52-0953-1.pdf>. 
Acesso em: 15 de Agost. 2019. 

BURGOS, Taciana de Lima. Design de sites web mobiles e de softwares aplicativos 
para jornalismo digital em base de dados. In: CANAVILHAS, João (Org.). Notícias e 
Mobilidade: jornalismo na era dos dispositivos móveis. Livros LABCOM, 2013, p. 319-
41. 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2005. 

DANTAS, Kamilo Marinho da Costa. O advento da fotografia digital nos jornais 
impressos de Natal. Natal, 2009 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1175 

 

LEMOS, André. Cultura da mobilidade. In: BEIGUELMAN, Giselle; LA FERLA, Jorge 
(Org.). Nomadismos tecnológicos. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2011. p. 15-34 

SACOMANO, José Alexandre Cury. Do “caos” ao equilíbrio: A mudança paradigmática 
do fotojornalismo analógico para o digital, São Paulo, 2013. 

SILVA, Fernando Firmino da. Jornalismo móvel. Salvador: EDUFBA, 2015. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1176 

 

CÓDIGO: HS1147 

AUTOR: BRUNA FERNANDES DE ARAUJO 

ORIENTADOR: ORISON MARDEN BANDEIRA DE MELO JUNIOR 

 

 

TÍTULO: Dialogismo e crítica queer em diálogo: uma análise de “From Macho to 

Mariposa: New Gay Latino Fiction” (RICE-GONZÁLEZ; VÁZQUEZ; 2011) 

Resumo 

Este trabalho busca examinar a(s) possibilidade(s) de serem estabelecidas fronteiras 
entre os estudos do Círculo de Bakhtin e correntes críticas contemporâneas, como a 
crítica queer. Procuramos destacar as possíveis relações estabelecidas entre 
dialogismo e a crítica queer, bem como as contribuições desse diálogo para a análise 
do conto “Silly Boy” da coletânea From macho to mariposa: New gay latino fiction. Para 
a análise, as discussões foram divididas em duas categorias: heterocentrismo x 
homossexualidade e religião x homossexuais. Com base nas análises e discussões, 
destacamos que os discursos aparecem, principalmente, com conotações 
preconceituosas e esterotipadas sobre as pessoas lgbtq+ desenvolvidos pelo 
heterocentrismo, que pode estar atrelado à religiosidade das personagens. 
 
Palavras-chave: Dialogismo. Literatura latino-americana queer. Heterocentrismo. 

TITLE: Dialogism and queer criticism in dialogue: an analysis of "From macho to 

mariposa: New gay latino fiction" (RICE-GONZÁLEZ; VÁZQUEZ; 2011) 

Abstract 

This study aims to examine the possibility(s) of establishing borders between the Bakhtin 
Circle’s studies and contemporary critical currents, such as queer criticism. We try to 
highlight the possible relations established between dialogism and queer criticism, as 
well as the contribution of this dialogue to the analysis of the short story "Silly Boy" in the 
short story collection From macho to mariposa: New gay latino fiction. For the analysis, 
the discussions were divided into two categories: heterocentrism x homosexuality and 
religion x homosexuals. Based on the analysis and discussions, we highlight that the 
discourses appear, mainly, with prejudiced and stereotyped connotations about the 
lgbtq+ people developed by heterocentrism, which may be linked to the religiosity of the 
characters. 
 

Keywords: Dialogism. Latino american queer literature. Heterocentrism. 

Introdução 

Este plano de trabalho, intitulado Dialogismo e crítica queer em diálogo: uma análise de 
From Macho to Mariposa: New Gay Latino Fiction, vinculado ao projeto de pesquisa 
Dialogismo e crítica literária: um diálogo teórico-metodológico para a análise de obras 
estrangeiras contemporâneas, busca examinar a(s) possibilidade(s) de serem 
estabelecidas fronteiras entre os estudos do Círculo (Bakhtin, Volóchinov e Medviédev) 
e correntes críticas contemporâneas, tal como a crítica queer, que será aprofundada 
durante a análise. Diante disso, o dialogismo pode ser compreendido como relações de 
sentido que são pactuadas entre dois enunciados (FIORIN, 2011). Dessa maneira, 
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pode-se dizer que é inevitável a presença de um discurso dentro do discurso de outrem. 
Sendo assim, somente a primeira pessoa a chegar com a primeira palavra no mundo 
poderia evitar estar entre uma orientação dialógica (BAKHTIN, 1988). É possível inferir, 
então, que as unidades reais que estabelecem comunicação são os enunciados, e não 
unidades da língua (sons, palavras e orações). Ou seja, se não existir enunciado, não 
há como estabelecer relações dialógicas, uma vez que ecos e lembranças - referências 
- de outros enunciados estarão presentes nele. Os enunciados estão sempre 
carregados de alguma emoção, juízo de valor, paixão (FIORIN, 2011). Isto posto, pensar 
em uma obra prosaica pela perspectiva dialógica implica levar em consideração que há 
uma dialogicidade interna entre os discursos, em que ocorrem tensões de posições 
valorativas em relação aos discursos que a constituem. (BAKHTIN, 2015). Além disso, 
por enunciado ser sempre heterogêneo e a sociedade ser dividida em grupos sociais 
que possuem interesses divergentes, os enunciados podem sempre ser considerados 
um espaço de luta entre vozes sociais, levando a ser um local de tensão (BAKHTIN, 
2015). Porém, vale destacar que a teoria bakhtiniana considera tanto as vozes sociais, 
quanto as individuais. Ao ponderar sobre essas vozes sob o ponto de vista dialógico, 
permite-se avaliar as grandes contestações filosóficas, estéticas, pedagógicas, bem 
como os fenômenos da fala cotidiana (FIORIN, 2011). Este trabalho procura responder 
a duas perguntas de pesquisa: (1) Que consonâncias e dissonâncias podem ser 
estabelecidas entre o dialogismo e a crítica queer? (2) Em que medida esse diálogo 
fronteiriço pode contribuir para a análise do conto “Silly Boy” da obra From Macho to 
Mariposa: New Gay Latino Fiction? O presente trabalho, portanto, se justifica pela 
possibilidade de, como aluna de Iniciação Científica, participar de um projeto inovador 
no campo da crítica literária, tendo em vista a lacuna ou a escassez de estudos em que 
o dialogismo e a crítica queer sejam aproximados. Ademais, como iniciante no campo 
da pesquisa, este plano de trabalho não apenas permitirá que eu dê os passos iniciais, 
com o meu orientador, em um projeto de pesquisa, como poderá ser um elo numa cadeia 
de pesquisa bem mais ampla, contribuindo, dessa forma, com os estudos dialógicos e 
da crítica queer, com a análise da literatura queer no Brasil e com trabalhos de pesquisa 
que poderei desenvolver na pós-graduação. 
 
Metodologia 

 
De acordo com Volóchinov (1983), uma análise sociológica não deve e não pode 
delimitar-se aos limites da linguística puramente verbal da obra. A contemplação 
artística da obra começa a partir do grafema, passa pela percepção dessa imagem 
visual, levando-nos a além dos limites da palavra. Ou seja, é possível inferir que o 
elemento puramente linguístico da obra se relaciona com o todo artístico, ao mesmo 
tempo em que os grafemas se relacionam com todas as palavras. Assim, o discurso só 
se concretiza a partir de um processo de percepção criativa que ocorre no processo de 
interação social real. Dessa maneira, o desenvolvimento metodológico foi, 
primordialmente, baseado em cinco passos: 1) estudo do ensaio “O discurso no 
romance” (BAKHTIN, 2015), para compreender melhor o conceito de dialogismo; 2) 
estudo do capítulo “Lesbian, gay and queer criticism” (TYSON, 2006), focando na crítica 
queer; 3) Discussão e sistematização das consonâncias e dissonâncias entre essas 
abordagens, buscando depreender as relações entre dialogismo, literatura e teoria 
queer; 4) Leitura da obra From Macho to Mariposa: New Gay Latino Fiction (RICE-
GONZÁLEZ; VÁZQUEZ, 2011); 5) Análise de um conto da obra a partir do diálogo entre 
as abordagens teóricas mencionadas; A antologia From Macho to Mariposa: New Gay 
Latino Fiction possui diversos autores, mas a edição e organização foram feita por 
Charles Rice-González e Charlie Vázquez. Esse, é um escritor queer latino que durante 
2 anos procurou, sem sucesso, editores para editar e publicar uma antologia queer 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1178 

 

latina. Porém, em 2009 ele recebeu um convite para ser o editor de uma antologia, pela 
Lethe Press, voltada a publicar trabalhos de escritores queer. Então em 2010, Charles 
Rice-González convidou Charlie Vázquez para ser coeditor dessa antologia. Charlie, 
também escritor queer latino, viu a publicação dessa antologia como um marco 
importante para a nova geração de escritores gay/queer latinos que poderiam ter suas 
histórias expostas. Dessa maneira, a obra From Macho to Mariposa: New Gay Latino 
Fiction, organizada por Charles Rice-González e Charlie Vázquez, é uma coletânea de 
contos que aborda experiências de vida de gays sob um ponto de vista de cultura latina-
americana. Nessa obra, é possível notar diferentes histórias, abordando diferentes 
sentimentos, porém possuindo apenas a temática “queer” como semelhança. Cada 
história é uma experiência diferente para o leitor, é uma mistura de temas como, 
fantasia, ternura, violência, desejos, desilusões e maravilhas. É uma amostra das 
experiências de vida diversas e apaixonadas; experiências que afetam tanto o nosso 
ser que é necessário escrever e compartilhar com outros, principalmente da mesma 
comunidade para que se sintam acolhidos e que não estão sozinhos. Assim, o conto 
escolhido para análise foi “Silly Boy”, escrito por Booh Edouardo. Esse conto é narrado 
sob a perspectiva de José Palafox-Díaz, um médico e também esposo de Jack. Este, 
após ser atropelado por ser gay, se encontra em estado grave e inconsciente em uma 
sala de emergência de um hospital. José, ao tentar ligar para a família de Jack e explicar 
a situação, percebe o quão preconceituosa essa família é. Então, José descobre que 
Jack foi transportado para uma unidade de tratamento intensivo, ele fala ao seu esposo 
(mesmo inconsciente) que sua família o ama, todos o querem bem e ele estará 
aguardando seu amado acordar. Visto isso, foi utilizado como critério de seleção do 
conto a relevância da abordagem temática para discussão na sociedade atual, uma vez 
que, independentemente do aumento notário dos direitos lgbtq+, a violência contra essa 
comunidade ainda é grande. Diversos lgbtq+ sofrem preconceitos e/ou são agredidos 
diariamente, seja pela família ou terceiros. Assim, julgamos importante discutir esse 
tema dentro da literatura, de modo a representar um problema existente na sociedade. 
 
Resultados e Discussões 

 
“Silly Boy” é um conto que mistura um pouco rejeições, estereótipos com amor e 
aceitação. A história se passa em São Francisco, Estados Unidos, e é narrada em 
primeira pessoa por José Palafox-Díaz, um médico da ala de emergência. Após sair do 
hospital e chegar a casa, José recebe uma ligação de uma colega de trabalho, avisando-
o que uma equipe de emergência médica tinha chegado ao hospital com Jack (esposo 
de José), porém não lhe deu maiores informações, só lhe pediu para ir ao hospital o 
mais rápido possível. Antes de partir para o hospital, Díaz faz uma ligação para os 
familiares de Jack para informa-lhes sobre o acontecido. Porém, ao informar que é 
esposo de Jack, ele é tratado com desrespeito, preconceito e sendo ignorado enquanto 
tentava falar sobre as condições de seu esposo. Ao desligar o telefonema, José começa 
a pensar que agora ele entendia o porquê de Jack ter mudado de nome ao sair de casa, 
como também, começou a se perguntar por que Jack teria que ir correr naquela tarde, 
e porque ele tinha que parecer tão gay. Pensamentos, esses, ele se arrepende de ter 
tido. José, então, vai ao encontro de Jack, porém acaba adormecendo e só acorda com 
a ligação da sua mãe, a quem ele desabafa sobre o acontecido. Após terminar de falar 
com sua mãe, a equipe do hospital avisa que o quadro de Jack piorou e ele precisou 
ser transferido para a UTI. Ao lado de Jack, José decide ficar toda noite caso ele acorde 
pela manhã. Visto isso, nota-se que dentro desse conto são abordados temas 
relacionados a homofobia, heterossexismo, religiosidade, estereótipos e opressão, seja 
entre a família ou a sociedade. Para a análise, as discussões serão divididas em duas 
categorias: heterocentrismo x homossexualidade e religião x homossexuais. 
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Heterocentrismo x Homossexualidade De acordo com Tyson (2006), o heterocentrismo 
é a presunção de que a heterossexualidade é a norma universal para todos, tornando 
invisível a experiência queer¹. Pode-se ligar, então, que a adoção do termo homossexual 
veio junto com a ideia de que essa identidade seria uma forma de patologia; ou seja, 
está associada a crença de que é um distúrbio médico ou patológico. Assim, homofobia 
seria um medo patológico ao relacionamento afetivo de pessoas entre o mesmo sexo. 
No conto Silly Boy, é possível perceber essa homofobia, de forma explícita, no excerto: 
“[...] A car hit him when he was crossing the street this afternoon. Hit and run. [...] But 
one of the witness said that the driver yelled something as he left the scene [...] Yeah, 
he said, ‘Faggot, get AIDS and die’”. Nota-se, tanto pelos termos utilizados, quanto pela 
forma dos acontecimentos, que foi um ato de homofobia. A palavra “faggot” pode ser 
originalmente relacionada a um amontoado de galhos difíceis de ser carregado. 
Entretanto, durante o século XVI, essa palavra começou a ser utilizada como um epíteto 
para uma mulher. Dessa maneira, esse termo transformou-se em um termo depreciativo 
para um homem gay por carregar esse sentido de estar o chamando de “mulher”. O 
termo faggot (pode ser traduzido como “bicha”, gíria brasileira com conotação similar) 
se assemelha com outras gírias como queen (rainha) e fairy (fada), palavras que 
conotam qualidades femininas, porém aplicadas a homens gays, o que se torna ofensiva 
quando utilizada por pessoas que não são gays (WILTON, 2006). Visto isso, é 
importante destacar o conceito de signo ideológico uma vez que tudo que é ideológico 
possui uma significação. Em outras palavras, ele é um signo por representar e substituir 
algo encontrado fora de seus limites. O signo faz parta de realidade, como também é 
capaz de distorcê-la, percebê-la de um ponto de vista diferente por refletir e refratar 
outra realidade, como é o caso da palavra. A palavra é considerada ideológica por 
excelência, porque sua realidade é completamente abstraída em sua função sígnica. 
Entretanto, a palavra, diferentemente de outros signos, é neutra e pode ser preenchida 
por qualquer função ideológica (científica, moral etc.) (VOLÓSHINOV, 2017). Assim, 
pode se implicar que a palavra faggot é um signo ideológico, pois ele reflete e refrata 
uma ideologia. Ou seja, a depender da situação, o termo pode estar sendo utilizado, 
ideologicamente, de forma homofóbica, como foi apresentado no excerto retirado do 
conto Silly Boy. Além disso, ainda ocorre um estereótipo relacionado a gays e AIDS. 
Durante muito tempo, AIDS era considerada uma doença que apenas pessoas gays 
adquiriam, e só começou a ser pesquisado sobre tratamentos quando começou a ser 
uma ameaça para a população heterossexual também (TYSON, 2006). Outro caso de 
heterocentrismo está presente no trecho: “They’d give me time off if we were legally 
married”. Na época que, pelo menos, a coletânea foi publicada o casamento entre 
pessoas do mesmo sexo ainda não era legalizado em muitos países latino-americanos. 
Esse fato enfatiza de que a heterossexualidade era o centro, era a norma, e aquilo que 
fosse fora desse contexto não era apoiado, retirando direitos aos casais, como o de uma 
licença para cuidar do companheiro/marido em caso de doença. Além disso, outra forma 
existente de homofobia é a homofobia internalizada: refere-se a um ódio a si mesmo 
que algumas pessoas gays sentem. Esse ódio pode ter sido internalizado pela 
homofobia imposta por heterossexuais (TYSON, 2006). Pode acontecer. também, de 
não ser em si um ódio, mas certo desapontamento, não só por si, mas por outros. Esse 
fato ocorre com o personagem José Palafox-Díaz em relação ao seu esposo. No trecho, 
“[...] And why does he have to look so gay? [...] maybe if Jack didin’t look so gay”, é 
possível notar esse desapontamento intrínseco apenas pela pessoa aparentar ser gay, 
como se caso ele não aparentasse ser, ele não teria sido vítima de ódio também. Ou 
seja, além dessa homofobia internalizada, existe também um estereótipo sobre a 
aparência de uma pessoa gay. Religião x Homossexuais A religião, até hoje, continua 
sendo um dos maiores poderes sociais que ditam regras para a sociedade. Isso não foi 
diferente ao se referir a relações afetivas e sexuais. Para a igreja cristã conservadora, 
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segundo Machacek & Wilcox (2003), os homossexuais são “contrários à natureza” e, 
portanto, “intrinsicamente maus” por não cumprirem o propósito do sexo procriador. 
Essa ideia é reforçada por Tyson (2006) ao dizer que todas as formas de sexo não 
procriativo são proibidas segundo a Igreja. Na obra Silly Boy, é possível perceber a forte 
relação que a religião tem sob as personagens. Um exemplo é quando José Palafox-
Díaz tenta entrar em contato com a família de Jack para explicar que ele está em coma, 
caso os familiares queiram ir vê-lo, já que talvez ele não resista. A partir do momento 
em que José diz que é casado com Jack, o tom da conversa toda muda, e a mãe de 
Jack o responde com “My son’s name is John, a good Christian name [...] and he’s not 
married to any Juan Valdez”. Ou seja, por ele possuir um nome cristão implica-se (pela 
forma que a mãe falou) que ele não poderia ser casado com outro homem, ele deveria 
ser heterossexual e seguir a “normatividade” das coisas. Uma vez que para a Igreja, 
acredita-se que a “homossexualidade” é apenas um comportamento, enquanto a 
heterossexualidade é normativa. Essa ideia de “normal” sugere falsamente que todas 
as pessoas são heterossexuais por natureza e que simplesmente se “desviaram” da 
verdade (MACHACEK; WILCOX, 2003). Nesse sentido, entende-se que por ser o 
enunciado um espaço de lutas sociais, tensões e contradições, bem como um elo, foi 
possível estabelecer diálogo entre discursos relacionados à heterocentrismo x 
homossexualidade e a religião x homossexuais, preenchendo o conto como discursos 
ideológico que buscam significação social. ¹A palavra queer pode ser adotada como 
uma categoria inclusiva para se referir a experiências politicas e culturais comuns a 
gays, lésbicas, bissexuais e todos aqueles que se consideram, por qualquer razão, não 
héteros (TYSON, 2006). 
 

Conclusão 

 
Este relatório teve como objetivo mostrar o trabalho realizado durante a pesquisa de 
iniciação científica. Para tal, além de apontar as etapas anteriores à análise feita do 
conto “Silly Boy”, presente na coletânea From Macho to Mariposa: a New Gay Latino 
Fiction, como o estudo do dialogismo e da crítica queer, mostrou como se deu a seleção 
do conto e a sua análise a partir do diálogo entre conceitos do dialogismo e da teoria 
queer. A partir desse diálogo e da análise realizada, é possível responder à pergunta de 
pesquisa, afirmando que a ideia trazida pelo Círculo de que o dialogismo é composto 
por enunciados, e esses estão completamente sujeitados aos discursos sociais 
(FIORIN, 2011), corrobora com a ideia de a crítica queer buscar dar voz, entendimento, 
àquelas minorias que sofrem por não se considerarem heterossexuais. Assim, o conto 
analisado, apoiado do discurso verbal, orienta-se de discursos anteriores tanto do 
próprio autor quanto outras pessoas, participando de uma discussão ideológica, que 
pode responder, refutar ou confirmar algo (VOLÓSHINOV, 2017). No conto, esses 
discursos aparecem, principalmente, com conotações preconceituosas e estereotipadas 
sobre as personagens lgbtq+ desenvolvidos pelo heterocentrismo, que pode estar 
atrelado à religiosidade do indivíduo. Dessa maneira, é possível organizar uma relação 
dialógica entre a teoria queer com as teorias apresentadas pelo Círculo de Bahktin, bem 
como na sociedade, porque a estrutura do enunciado depende de um fluxo social, “O 
centro organizador de qualquer enunciado, de qualquer expressão não está no interior, 
mas no exterior: no meio social que circunda o indivíduo” (VOLÓSHINOV, 2017, p. 216). 
A partir dessa pesquisa, buscamos contribuir para a ampliação de estudos relacionando 
dialogismo e crítica queer, a fim de que novas pesquisas apareçam nessa área, além 
de colaborar para que continuem os debates a respeito de grupos minoritários, como 
lgbtq+ e latinos, ainda pouco abordados. 
 
Referências 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1181 

 

 
BAKHTIN, Mikhail. Teoria do romance I: A estilística. 1ª Edição. São Paulo: Editora 34, 
2015. FIORIN, José Luiz. Introdução ao pensamento de Bakhtin. 1ª Edição. São Paulo: 
Ática, 2011. MACHACEK, David W.; WILCOX, Melissa M. Sexuality and the world’s 
religions. ABC-CLIO, 2003. RICE-GONZÁLEZ, Charles; VÁZQUEZ, Charlie. From 
macho to mariposa: new gay Latino fiction. Tincture, 2011. TYSON, L. Lesbian, gay and 
queer critcism. In: TYSON, L. Critical theory today: A user-friendly guide. 2 ed. New York: 
Routledge, 2006. Cap. 10. P. 317-358. VOLOSHINOV, V. Discourse in life and discourse 
in poetry: questions of sociological poetics. Translated by John Richmond. In: 
SHUKMAN, Ann (Ed.) Bakhtin school papers. Oxford: RTP Publications, 1983. P. 5-30. 
VOLÓSHINOV, V. Marxismo e filosofia da linguagem. 1ª Edição. São Paulo: Editora 34, 
2017. WILTON, Dave. Faggot. 2006. Disponível em: 
http://www.wordorigins.org/index.php/more/285. Acesso em: 29 jul. 2019 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1182 

 

CÓDIGO: HS1157 

AUTOR: LEILANE SANTOS DE LIMA 

COAUTOR: ROSANNE BEZERRA DE ARAUJO 

ORIENTADOR: ROSANNE BEZERRA DE ARAUJO 

 

 

TÍTULO: É possível retornar à casa? O herói pródigo em Charles Dickens 

Resumo 

 

Este trabalho apresenta um estudo vinculado ao projeto de pesquisa: “Diálogo entre 
literatura, filosofia e teologia”. Tem por objetivo estabelecer a relação entre o 
protagonista Phillip Pirrip, da obra Grandes Esperanças, e o herói pródigo da parábola 
do filho pródigo, presente no Evangelho de Lucas. Os críticos literários Northrop Frye e 
Theodor Adorno e o teólogo John MacArthur constituem a base teórica do estudo. A 
aplicabilidade da teoria se deu na produção do trabalho desde a análise dos heróis até 
os paralelos traçados entre eles, a exemplo dos conceitos relativos ao estudo do 
personagem como: imitativo baixo e patos de Frye (1957). Observou-se que 
características entre os personagens se assemelham mesmo em contextos distintos, 
pois eles traçam o seu caminho de forma análoga, evidenciando, dessa forma, uma 
convergência entre o herói de Dickens e o herói pródigo. 

 
 
Palavras-chave: Dickens. Arquétipo. Parábola. Herói pródigo. Pip. 

TITLE: Is it possible to return home? The prodigal hero in Charles Dickens 

Abstract 

 

The aim of this article is to present a study developed in the research project: “Dialogue 
between literature, philosophy and theology”. It aims to appoint a relationship between 
the protagonist Phillip Pirrip of Great Expectations and the prodigal hero in the parable 
of prodigal son, portrayed in the Gospel of Luke. We used the works of Northrop Frye, 
Theodor Adorno and the theologian John MacArthur constitute the theoretical basis of 
the study. The applicability of the theory occurred in the production of the work from the 
analysis of the heroes to the parallels drawn between them, as the concepts related to 
the study of the character as: Low Mimetic and pathos by Frye (1957). It observed 
characteristics between the characters are similar even in different contexts, as they 
trace their path in an analogous way, thus evidencing a convergence between the hero 
of Dickens and the prodigal hero. 

 
 
Keywords: Dickens. Archetype. Parable. Prodigal hero. Pip. 

Introdução 
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Reconhecido como um dos romancistas fundadores da narrativa realista e social e 
retratando o mundo pré-burguês, além de toda a pobreza advinda do período da 
Revolução Industrial, Charles Dickens (1812-1870) desponta no século XIX como um 
escritor verdadeiramente sensível à luta de classes na sociedade capitalista. Muito já foi 
dito a respeito de sua obra no que tange às vicissitudes da vida: como a miséria, o 
desespero e a morte, esses como frutos da desigualdade social. 

Neste artigo, optamos por estudar a obra Grandes Esperanças (1861), com o foco na 
análise do personagem Phillip Pirrip, estabelecendo um diálogo entre o herói romanesco 
de Dickens e o herói bíblico da parábola do filho pródigo. O método deste trabalho 
fundamenta-se na relação entre a temática bíblica, filosófica e o texto de ficção. A 
presente pesquisa justifica-se por ser um estudo inovador, onde não há registros 
detalhados sobre a temática abordada no romance de Dickens. 

Para além da questão social, buscamos evidenciar a temática do romance de formação, 
destacando o desenvolvimento do protagonista cuja subjetividade reconcilia-se com a 
realidade por meio da bondade, do calor humano e do reconhecimento de sua origem. 
Como afirma Adorno: “la forma preburguesa de las novelas de Dickens se convierte en 
un medio de disolución de precisamente el mundo burguês que representan.” 
(ADORNO, 2003, p. 496). De fato, a atmosfera pré-burguesa é criada para ser 
desmontada ao longo do enredo. 

A trajetória do protagonista Pip perfaz três períodos em sua vida: infância e 
adolescência, evidenciando um menino solitário, passivo e inocente; juventude, 
destacando o aspecto individualista e objetivo de sua personalidade desejosa de fazer 
parte do mundo burguês em Londres; e, finalmente, o despertar do jovem Pip para tomar 
as rédeas de seu destino e reconhecer que a classe social a qual pertence não deve 

ser desprezada por ele. 

Assim, o romance percorre a trajetória do crescimento e da educação do protagonista, 
Phillip Pirrip. Órfão desde pequeno, o menino, conhecido como Pip, passa a ser criado 
pela irmã e o seu marido. Após conhecer a abastada e requintada senhora Havisham e 
a menina adotada por ela, Estella, Pip torna-se desejoso de se tornar um cavalheiro. Ao 
receber dinheiro de um benfeitor anônimo, o rapaz deixa a sua aldeia para educar-se 
em Londres e, desde então, envergonha-se de suas origens. Ao fim, tendo amadurecido 
e compreendido os conflitos os quais vivencia desde criança, o jovem Pip retorna ao lar 
de sua aldeia no final do romance, reconciliando-se com a sua realidade. Naturalmente, 
o enredo de Dickens remete ao enredo da narrativa do filho pródigo. O intuito desta 
pesquisa é aproximar duas narrativas singulares que apresentam pontos em comum, 
narradas e escritas em épocas e contextos distintos. Assim, este romance do século 
XIX estabelece um diálogo com a parábola do filho pródigo presente no Evangelho de 
Lucas no século I d.C. Tal relação com a narrativa bíblica reforça o tema do romance de 
formação em Dickens. 

 

Metodologia 

 
A presente pesquisa tomou como base a crítica de Theodor Adorno e Terry Eagleton, 
além de Northrop Frye e John MacArthur que nos auxiliaram na análise do herói bíblico. 
Como método de investigação, optamos pela abordagem da crítica literária do teórico 
canadense, Frye, que entende a literatura como um discurso que permeia outros 
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saberes. Nesta pesquisa de Iniciação Científica, utilizamos os ensaios de Frye 
presentes em sua obra Anatomia da crítica: quatro ensaios, publicada em 1957. Nela, o 
autor privilegia o estudo direto do texto literário, fazendo alusões aos heróis, mitos, 
arquétipos da sociedade Ocidental desde a épica à contemporaneidade. 

No romance de Dickens aqui estudado, interpretamos o herói Philip Pirrip como um 
arquétipo do herói bíblico da narrativa do filho pródigo. Além de Frye, estudamos a obra 
A parábola do filho pródigo: uma análise completa da história mais importante que Jesus 
contou, de MacArthur, que investiga a parábola, o contexto dela e os personagens em 

uma perspectiva teológica. 

Utilizamos, também, as seguintes obras: Notas sobre literatura, de Adorno, e The novel: 
an introduction, de Eagleton. Tais trabalhos contribuíram para que houvesse uma 
compreensão do contexto da época, por meio das observações dos autores sobre a 

obra de Dickens e sobre o próprio escritor. 

 
Resultados e Discussões 

 

Do charco à esperança 

O romance de Dickens é centralizado na ótica de um personagem ou um herói imitativo 
baixo[1], quer dizer um herói igual a nós. Conforme Northrop Frye: “um novo tipo de 
cultura da classe média introduz o imitativo baixo, que, na literatura inglesa, predomina 
do tempo de Defoe até o fim do século XIX.” (2014, p. 41) (grifo nosso). O imitativo baixo 
nos leva a uma classificação do personagem que predomina na época da ascensão do 
romance como gênero literário, na qual a visão que se tem dos personagens passa a 
se modificar no romance, evidenciando um tipo de personagem com uma humanidade 
comum. Um dos exemplos deste tipo de personagem é o protagonista de Grandes 
Esperanças, Phillip Pirrip. 

Ainda nesta análise inicial, há um aspecto que se refere ao patos[2] mencionado por 
Frye, pois ele está focado e inserido apenas em Pip, além de mostrar uma certa 
individualização do próprio personagem através dos seus pensamentos e sentimentos 
como: a culpa, o medo, a (in)gratidão e a compaixão que são descritos ao longo do 
enredo. Essa individualização exprime uma característica da sociedade marcada pelo 
Iluminismo e pelo período da Revolução Industrial, que consequentemente reflete no 
modo como o personagem na obra é abordado. 

Há outro ponto a ser apresentado ainda na linha do patos, segundo Frye: “A ideia 
essencial do patos é a exclusão de um indivíduo, de nosso próprio nível, de um grupo 
social ao qual ele está buscando pertencer.” (2014, p. 45). Essa ideia apresentada 
condiz com o que Pip busca durante grande parte do enredo, pois ele almeja um grupo 
social mais elevado, e a partir do momento que ele tem a percepção de si mesmo, por 
meio das palavras de Estella sobre as suas “mãos grosseiras” de trabalhador, Pip 
começa a envergonhar-se delas. A partir de então, o personagem passa a buscar sua 
ascensão social para tornar-se um cavalheiro, merecedor do amor de Estella. 

Contudo, antes desse anseio por uma elevação social que culminava apenas com a 
entrada de Pip na casa da sra. Havisham, ele tinha um pensamento diferente: “Quando 
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atingisse a idade apropriada, haveria de tornar-me aprendiz de Joe, e até poder assumir 
esse digno cargo” (DICKENS, 2016, p. 84) (grifo nosso). O herói via a profissão de 
ferreiro não como uma vergonha, mas como uma profissão de prestígio, já que ele tinha 
apenas a visão da aldeia onde morava e não frequentava outros lugares além dela. 
Vemos, então, o processo de formação do caráter do personagem - antes não tinha 
vergonha de quem era, de onde era e de sua família. 

A consciência e o caráter de Pip, ainda muito jovem no início da obra, revela a 
moralidade que carrega em torno da culpa: “O pensamento culposo de que eu iria roubar 
a sra. Joe [...] associado à necessidade de manter sempre uma das mãos no pão com 
manteiga, estando eu sentado ou realizando alguma tarefa na cozinha, quase me 
enlouqueceu.” (DICKENS, 2016, p. 45). Ele carrega esse sentimento de maneira muito 
forte por ser uma criança, porém há outros sentimentos que se acentuam mais durante 
a narrativa. Se no início é a culpa, durante o enredo no primeiro volume volta-se para a 
ingratidão que é vista também no arquétipo do filho pródigo. 

O tom dessa ingratidão e insatisfação do personagem começa a se desenvolver aos 
poucos: “O que eu podia me tornar num tal ambiente? Como poderia meu caráter não 
ser influenciado por ele?” (DICKENS, 2016, p.152). Pip indaga conscientemente de sua 
própria mudança, e ao longo das páginas vemos que sua infelicidade aumenta 
proporcionalmente com as visitas à casa da sra. Havisham. No momento em que o herói 
se torna aprendiz de Joe na ferraria e deixa a Casa Satis (a mansão da sra. Havisham), 
permanece infeliz. Pip tem vergonha do seu próprio lar e define seu sentimento de 
“negra ingratidão”. Em várias partes do enredo percebemos trechos onde o protagonista 
descreve sentimentos como a infelicidade perante seu novo ofício e sua vida na aldeia. 
Esses sentimentos acabam tornando-se recorrentes ao longo da narrativa: “não sou 
nem um pouco feliz tal como sou. Detesto meu ofício e minha vida.” (DICKENS, 2016, 
p.193). Isso se perpetua em seus pensamentos e nas conversas com Biddy, sua amiga 
da aldeia que o ensina e o ajuda a ser um jovem educado. 

Em certa altura da narrativa, a vida do herói muda de forma repentina através de um 
benfeitor. Pip recebe uma grande quantia, uma espécie de herança que o torna 
esperançoso em relação ao futuro. Tal futuro representa para o protagonista uma 
chance de ascender socialmente, saindo do lugar onde mora e, enfim, tornando-se um 
gentleman. Um “novo mundo” se abre para ele. O personagem deixa o seu lar e parte 

para Londres com o intuito de investir em sua educação. 

Em Londres, ao longo do seu aprendizado na casa do sr. Pocket, Pip começa a 
conquistar hábitos caros e gastar uma boa quantia. Ele mesmo percebe que passa a ter 
gastos consideráveis e desnecessários. As consequências deles são evidenciadas no 
trecho: “Assim, agora, como método infalível de fazer com que as pequenas 
preocupações se tornassem grandes, comecei a contrair uma quantidade de dívidas.” 
(DICKENS, 2016, p. 378). Pip passa a enfrentar um novo problema: o endividamento. A 
questão do endividamento perpassa toda a obra, até que ele próprio muda de 
comportamento: “Até eu comecei a sentir falta de dinheiro (isto é, dinheiro vivo no bolso), 
e por isso comecei a converter em dinheiro algumas joias de que abria mão com 
facilidade.” (DICKENS, 2016, p.521). A situação vai se agravando e o personagem 
chega a endividar-se seriamente. 

Ao mesmo tempo em que contrai mais dívidas, o herói passa por uma situação 
inesperada desde o momento em que toma ciência da identidade do seu benfeitor, 
quando este aparece em sua casa: “Isso mesmo Pip, meu querido menino, fiz um 
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cavalheiro de ti! Foi eu que fez isso!” (DICKENS, 2016, p. 438-439). O personagem 
sente pelo seu benfeitor recém descoberto uma certa aversão, pois trata-se do fugitivo 
a quem ele ajudou no início da narrativa, quando caminhou nos charcos pelos arredores 
de sua casa ainda quando criança. O prisioneiro surge de forma surpreendente como 
seu benfeitor, apadrinhando a sua educação. Um misto de repugnância, surpresa e 
terror causam uma nódoa na esperança de Pip, afinal, ele achava que a sra. Havisham 
era a sua benfeitora misteriosa. Tal incidente preenche o coração de Pip de desgosto e 
desilusão. Toda uma vida sonhada e idealizada com Stella desmonta em falsas 
esperanças. Porém, ao fim do terceiro volume o personagem se depara com a 
renovação de suas esperanças: “o ar fresco, o sol, o movimento do barco, o próprio rio 
em movimento – aquela estrada que corria conosco, parecendo estar no nosso lado, a 
nos estimular – tudo isso fez renascer minhas esperanças." (DICKENS, 2016, p.591) 
(grifo nosso), esperanças essas que são diferentes e não giram apenas em torno do 
dinheiro, pois estão num caminho de redenção moral. 

O retorno à casa do pai 

Como sabemos, a parábola do filho pródigo é aludida em muitas obras de arte. 
Conforme MacArthur (2016), a história traz em si uma riqueza de detalhes e 
personagens de um modo dramático, além de um tom pessoal. Ela se estende em 22 
versículos do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, com personagens essenciais e 
importantes como: o pai, o filho mais velho e o filho mais novo. O cerne desta análise é 

o filho mais novo e o pai. 

A história se passa no século I d.C. no Oriente Médio. As culturas dessas civilizações 
mais antigas têm os seus hábitos, costumes e tradições particulares, diferente dos 
costumes ocidentais de uma Inglaterra do século XIX em processo de industrialização. 
Com isso, o retrato da parábola passa pela ótica de uma cultura e um ambiente antigo. 
De acordo com MacArthur (2016, p. 23), 

Com certeza, essa parábola merece uma reflexão mais séria. É uma das mais longas 
de Jesus, precisamente porque contém nuances, peculiaridades, atitudes culturais e 

outras características que iluminam esse significado de modo mais amplo. 

Percebe-se a trajetória do filho mais novo desde a segunda frase da parábola, sendo 
também o foco essencial no começo dela. Ele deixa o lar, sai com uma grande 
quantidade de dinheiro para uma terra distante e lá gasta sua fortuna, retornando ao lar 
paterno após cair em si quando perde tudo. Durante todo esse processo o filho pródigo 
passa por uma grande mudança, até alcançar sua redenção. Essa redenção pode ser 
observada no comportamento de Pip. 

No início da parábola, vemos um filho mais novo de certo modo ingrato, pois ele pede 
sua parte da herança em um contexto e época que tal atitude é desonrosa, e nem as 
leis permitem-na. Além disso, houve a falta de consideração com o seu pai, expondo-o 
a vergonha pela sua ingratidão. O pai de modo algum nega a parte do filho, nem muito 
menos o destrata. Então, o pródigo junta tudo o que tem e parte. Semelhante atitude 

tem Pip quando sai de sua aldeia rumo a Londres. 

Trançando um paralelo com a passagem bíblica, temos o seguinte trecho: “Alguns dias 
depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, 
onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada.” (Lucas, 15:13). No 
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fim do versículo, percebemos uma relação com as dívidas de Pip e seus inúmeros 
gastos até o ponto em que o protagonista não tem mais dinheiro ou herança alguma. 
Diferentemente do personagem de Dickens, o qual pertence a uma sociedade liberal do 
século XIX, ao sair de casa, o herói bíblico rompe com as leis antigas e os laços 

familiares. 

Segundo MacArthur, “Ele tinha deixado um ótimo lar e um futuro brilhante sob os 
cuidados de um pai maravilhosamente amoroso e generoso, e agora tinha chegado a 
esse ponto: sem amigos, família ou esperança” (2016, p.85). De forma semelhante, Joe 
pode ser relacionado ao pai do pródigo. Logo após o filho ter gastado tudo, ele entra 
numa situação de miséria e pobreza, quando se dá conta de toda a situação e vê que 
os próprios porcos se alimentam melhor do que ele. Caindo em si, lembra dos 
empregados do próprio pai; sente que pecou contra ele e segue em uma nova viagem 
de redenção e retorno ao lar. Vemos, portanto, um arrependimento sincero e verdadeiro 
do pródigo, visto que além de pedir perdão ao pai, ele pede para ser tratado como um 
empregado e não como filho. 

O perdão e a compaixão do pai são percebidos como um dos mais fortes sentimentos. 
Por mais que as atitudes do filho promovam a sua desonra, o amor do pai supera todos 
os acontecimentos. Pois, além do perdão e do amor, o filho é recebido com uma festa. 
Na obra de Dickens, quando Pip retorna ao lar não é recebido com uma festa, mas há 
uma festa: o casamento de Joe e Biddy. Por mais que encontremos diferenças, a 
relação nos é perceptível entre as histórias. Vejamos o sentimento de Pip ao retornar 
as suas origens: 

meu coração estava suavizado por aquele retorno, e era tal a mudança ocorrida em mim 
que eu me sentia como viandante que volta para a casa descalço depois de uma longa 

viagem, com muitos anos de duração (DICKENS, 2016, p. 646). 

[1] Nomenclatura usada por Frye para classificar o personagem 

[2] Equivale ao mesmo conceito usado por Aristóteles. 

 

Conclusão 

 
Concluímos que a análise do personagem deste estudo se relaciona facilmente com o 
arquétipo do filho pródigo, pois este nos traz características pertinentes por meio das 
quais se situam traços no protagonista da época vitoriana, Phillip Pirrip. Percebemos 
que, ao longo da narrativa Pip sofre transformações de cunho positivo e redentor em si. 
A partir das observações de Frye, conseguimos identificar anseios do personagem 
condizentes com o perfil de herói imitativo baixo, coerente com a narrativa aqui 
estudada. Para além desses anseios e particularidades, de acordo com Frye, vemos Pip 
como um jovem comum que vive em conflito entre dois mundos (interior e exterior) por 
um consenso social, ou seja, esse conflito surge por meio do conhecimento de uma 
nova realidade social, percebida a partir do momento em que o protagonista passa a 
frequentar a casa da sra. Havisham. 

No que se refere ao papel da herança nas narrativas, vemos ser por meio dela que os 
dois jovens partem para um novo mundo e dilapidam o seu patrimônio. Em Phillip Pirrip, 
constatamos transformações de suas atitudes e o desenvolvimento da compaixão por 
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seu benfeitor, além do arrependimento pelos seus erros. Semelhantemente, 
encontramos o arrependimento, a compaixão e o perdão na parábola. Sendo assim, 
retomamos o título desta pesquisa: “É possível retornar à casa? O herói pródigo em 
Charles Dickens”. Percebe-se que nem Pip nem o filho pródigo saem definitivamente de 
seus lares. Eles encontram ao longo do caminho a redenção moral e assim retornam às 
suas raízes. 
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Metodologia 

 
    No decorrer dos últimos censos nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE (1991, 2000 e 2010) o número de pessoas que se autodeclararam 
índios no Rio Grande do Norte vem crescendo. Só nesse último 2.597 índias e índios 
se autoidentificaram, localizadas(os) em mais de dez municípios do Estado. O número 
é pequeno, sendo um dos menores do país, mas já representa um dado positivo quando 
lembramos que muito recentemente, nos levantamentos da Fundação Nacional de 
Saúde - FUNASA e da Fundação Nacional do Índio - FUNAI do ano de 2007, esse 
número era zero. Em um Estado onde se tentou silenciar, calar, e apagar a memória da 
história da cultura indígena, essas informações merecem atenção extraordinária. 
Mesmo diante do governo Bolsonaro, o presidente declara;  “na ponta da linha, quem 
demarca terra indígena é o presidente da República, via decreto”. Medida essa 
publicada no diário da União (19.jun).       Para a realização deste trabalho, utilizei 
métodos de estudos desenvolvidos por Malinowski (1975) defendia que para a 
realização de um bom trabalho de campo o antropólogo precisava adotar os seguintes 
critérios: ter um contato direto e mais estreito com os nativos; isolar os nativos do contato 
com os homens brancos; e acompanhar continuadamente a vida na tribo para a 
apreensão dos fenômenos cotidianos, visto que questionar o nativo sobre regras gerais 
era quase impossível, mas está presente no momento de uma ocorrência real o 
estimularia a expressar opinião sobre o fato. Apesar de Malinowski não mencionar o 
termo observação participante, a noção apresentada acima, bem como outras 
considerações em seu estudo levam a crer que este método estava presente em seu 
trabalho. “Apreender o ponto de vista do nativo, sua relação com a vida, compreender 
sua visão do seu mundo” (MALINOWSKI, 1975, p. 60-61)   
      Desde o século XVI até o XVIII, foram bastante comuns as representações dos 
continentes feitas sempre através de figuras femininas. As imagens da Europa 
destacavam o refinamento, o recato e a vida familiar; a mulher é vista como mãe, 
integrante do núcleo de uma família. As imagens da América, ao contrário, centraram-
se na exibição direta da nudez, na atribuição de sedução e maldade, na estranheza e 
periculosidade do ambiente natural que a cerca. Ela é caracterizada com o que há de 
natural agressivo e perverso, sendo enfatizada sua condição guerreira e exibidas 
reiteradamente cabeças humanas e cenas de canibalismo.     Quando se adota a 
expressão violência contra a mulher ganha-se um espaço para além da violência 
doméstica, mas se perde grande parte da violência de gênero contida especificamente 
nas violações dos direitos de crianças e adolescentes, assim como de idosos, por parte, 
sobretudo, de agressoras. seguindo a mesma autora, Heleith irá tratar estudos da 
violência na perspectiva da violência de gênero no Brasil. Ao decorrer do tema segue a 
estabelecer distinções perceptível entre diferentes modalidades deste tipo de 
violência.   Violência de gênero é um conceito mais amplo, que irá abranger vítimas 
como mulheres, crianças e adolescentes de ambos os sexos. No contexto da função 
patriarcal, os homens detêm o poder de determinar a conduta das categorias sociais 
nomeadas, recebendo autorização ou, pelo menos, tolerância da sociedade para punir 
o que se lhes apresenta como desvio. O homem será percebido como a figura dona 
de sí. As mulheres como categoria social não têm, contudo, um projeto de dominação e 
exploração dos homens. E isto faz uma grande diferença. Com relação a crianças e a 
adolescentes, também as mulheres podem desempenhar, por delegação, a função 
patriarcal. Efetivamente, isto ocorre com frequência. No processo de desorganização 
das gerações mais jovens, mães, professoras, babás, para mencionar apenas alguns 
destes agentes, exercem à função do patriarca. É como se desde sempre a mulher fosse 
colocada em tal posição de dominação masculina.  existente em uma hierarquia de 
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gênero, etnia e classe. Moldando assim, as máscaras da falsa igualdade, aonde as 
condições de raça, classe e gênero iram prevalecer.  
 
Resultados e Discussões 

 
“Minha tia já teve uma briga com o esposo dela, aí ela foi ao hospital porque ela estava 
toda machucada, ela levou cortes, um bocado de machucados, porque ele bateu nela 
mesmo” (Relato de uma criança). 
 
O relatório traz uma discussão teórica a respeito das falas geradas na oficina[ A oficina 
durou dois dias, sendo realizada nos dias 22 e 23 de agosto de 2019.] sobre violência 
na comunidade indígena de Tapará[ A comunidade localiza-se na zona rural, entre os 
municípios de Macaíba e São Gonçalo do Amarante, à 35,7 quilômetros, 
respectivamente, da capital do Estado. Contando com 499 habitantes (Dados coletados 
em 2018, por Rita de Cássia Maria Neves; José Glebson Vieira e Manuel Luís Sousa 
Moura).], Rio Grande do Norte (RN). A mesma é parte de um projeto com a temática em 
questão nos povos indígenas do RN, financiado pela Fundação Nacional do Índio 
(Funai), como resposta a uma demanda das mulheres indígenas na Assembleia de 
Mulheres Indígenas de 2018 (organizada em Apodi, RN). As referentes oficinas vêm 
sendo coordenadas por Tayse Campos [ Tayse é uma liderança indígena do movimento 
indígena do estado do Rio Grande do Norte, cacique de seu povo, como também 
formada em História e no tempo da pesquisa, mestranda do curso de antropologia social 
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.] e Thaisa Lewitzki [ Thaisa é mestre 
em antropologia social, e atualmente doutoranda do curso de antropologia social na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.]. A oficina em Tapará durou dois dias e 
levantou discussões como: o que se entende por violência; a construção das 
masculinidades e feminilidades; formas de construir redes de ajuda e como busca-la em 
casos de violência. É preponderante compreender que para além de colher informações, 
o espaço visava prioritariamente mobilizar uma autorreflexão em que se instigasse um 
certo empoderamento das mulheres. Cecília M.B. Sardenberg (2006) diz que não se 
têm um conceito estrito de empoderamento, desta forma, percebo através de seus 
escritos, como um processo de reflexão das relações de poder, ganhando-se assim 
maior controle sobre os recursos, e sendo esta induzida através de ações coletivas 
(indução externa a si), e formas de agenciamentos. Compreendo agenciamento como 
Sherry Ortner (2007). Segundo a mesma, os indivíduos estão sempre dentro de teias 
de relações sociais, seja de afeto e solidariedade ou de poder e rivalidade, sendo a 
busca pelas realizações dos seus projetos e metas (estes dentro do quadro social e 
cultural), nunca completamente controlados para os seus fins, que os atores conseguem 
desnudar o que a autora entende como “jogos sérios”, reproduzindo-os e/ou 
transformando-os. para as mulheres indígenas, a fim de autogestionarem redes de 
apoio e combater casos de violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Os 
dois dias chegaram a alcançar trinta a quarenta pessoas, tendo mulheres cis[ Tomo em 
minha escrita o termo cis, a partir da noção de Amara Moina Rodovalho (2017). Segundo 
a mesma, delimitar o cis, diferentemente do trans, não é para dá existência a certos 
corpos, mas para entender que o cisgênero não é natural, e que a não transição faz 
parte de uma das possibilidades da construção dos corpos. Uma vez que o ser feminino 
ou ser masculino não é reflexo da anatomia, mas construído pela sociedade, como dito 
por Heleieth I.B. Saffioti (1999), sendo o discurso biologicista dos gêneros um discurso 
moderno, e como tal, a categoria trans se faz a seu tempo, como bem contemplado por 
Laqueur (2001).], uma mulher trans[ Uso tal termo por fins teóricos e políticos, categoria 
esta que pode assumir uma relação diferente na comunidade. Em minha conversa com 
a menina em questão, ela empregou os termos gay e transexual para se auto-afirmar, 
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o que poderá ser descoberto com maior investimento em pesquisas. No momento, 
destaco que me foi percebido que a mesma tem uma relação respeitosa e 
compreensível de sua identidade pela comunidade. Além de se acionar enquanto 
mulher e falar em coletivo como tal, não foi deslegitimada por nenhuma das 
participantes. Em uma conversa entre nós dois, foi dito enquanto marca de violação de 
sua identidade um incidente: quando seu tio buscou arranjar emprego para ela fora da 
comunidade. O empregador exigiu da mesma o corte de seu cabelo. Mesmo após seu 
tio explicar que estava falando de uma menina, o empregador refutou com discursos 
preconceituosos, no qual baseava na presença destoante da menina e prováveis 
conflitos futuros, os quais ele não estaria disposto a mediar.], dois rapazes (um deles 
possui síndrome de down[ Saliento tal deficiência, entendendo a mesma enquanto um 
constructo social, o qual vem a ser alvo de capacitismo. Para além disso, compreendo 
a deficiência como uma forma de interdependência o qual todos nós estamos passíveis 
diariamente, no entanto tendo sua singularidade e necessidades próprias (Débora 
DINIZ, 2003). A comunidade pareceu lidar de forma muito compreensível, jocosa e 
inclusiva com o mesmo, fazendo-o alguém atuante em todas as práticas da oficina. ]) e 
crianças dos dois gêneros. Todos mantiveram uma alta participação na formação da 
oficina, sempre se colocando de forma jocosa e mobilizando relatos entre elas sobre 
suas experiências de violência, como também suas percepções sobre o uso dos seus 
corpos, a forma de construir suas relações afetivas e educar seus filhos. 
 
O relatório visará discutir parte dos relatos, abordando sobre gênero e violência contra 
a mulher. 
 
·PENSANDO GÊNERO EM TAPARÁ. 
 
A princípio, as experiências sobre violência que serão mencionadas, no próximo tópico, 
precisam ser lidas inicialmente por uma ótica da construção das feminilidades e 
masculinidades na comunidade[ Tomo o feminino enquanto mais evidente, por me situar 
apenas na oficina, tendo nela um predomínio de mulheres, e portanto, falas que 
entornavam-se ao seu gênero, sendo secundário a compreensão do masculino, por 
mais que tendo o gênero enquanto relacional, fique implícito a corporificação do ser 
homem em Tapará. ]. Segundo Henrietta L. Moore[ Coloco por completo os nomes 
femininos, entendendo que suas produções foram secundarizadas ao longo dos anos, 
como visto por Mariza Corrêa (2003). Servindo, desta forma, como um caminho de dá 
visibilidade a uma identidade e desmistificar esse imaginário de predominância 
masculina.] (2000), o gênero é compreendido na conjunção de situações, discursos, 
identidades coletivas e história pessoal que fomentam sua posição de sujeito e sua 
forma de se colocar no mundo. Pensar tais identidades é entendê-las em construção, 
relacionadas de forma que se marque a diferença entre ambas, no qual os sujeitos, 
então, que existem, se fazem enquanto um conjunto de posições e subjetividades 
múltiplas e contraditórias. Os discursos que lhes transpõem levantam as possibilidades 
de articulação daquilo que se entende e se pratica enquanto feminino e masculino, 
esperando-se dos atores nessas conjugalidades uma reprodução, rejeição ou 
resistência. Trazendo então Raewyn Connell (2016), essas identidades anteriormente 
listadas enquanto discursos são vividas e se expressam em práticas sociais, 
corporificando-se socialmente enquanto homens e mulheres, os quais seguem um fluxo 
de mudança ao longo das transformações sociais. Durante a oficina percebeu-se frases 
e discussões que traziam minimamente concepções daquilo que definiam o “ser 
mulher”, como também rivalizavam e levantavam feminilidades alternativas. Tomo como 
exemplificação inicial a frase dita recorrente na comunidade: “fulana é tão ruim que nem 
filho tem”. A mesma sugere e impõe um papel de maternidade as mulheres para usufruir 
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plenamente e de forma moralmente aceita a sua feminilidade. Em contraponto, ao tempo 
que me via ao redor de várias mulheres, com idades diversas, quase todas casadas, 
uma cena me chamou atenção. Uma senhora por volta dos 50-60 anos dizia sobre o 
conselho que dava a sua filha, de evitar ter mais filhos e voltar-se ao trabalho e estudo, 
criar sua autonomia/independência, uma vez que a mesma não teria tido essa 
oportunidade. No entanto, sua filha investia no projeto familiar de ter mais filhos. Outra 
interlocutora salientou que foi educada com muita liberdade, sentindo dificuldades nos 
afazeres domésticos quando casou, já que era atribuição sua tais tarefas. 
Reproduzindo-se, aí, o privado enquanto lugar do “feminino”. Em seus relatos sobre as 
dinâmicas na comunidade, foram levantados casos de homens que impediam suas 
esposas de trabalharem, pois acreditavam serem tarefas deles o sustento familiar, 
mesmo necessitando da renda. Como também casos de homens que tomavam o 
dinheiro da mulher para pagar as contas, expressando aos outros o cumprimento de 
provedor. Nessas duas exemplificações se percebe uma construção do masculino 
enquanto responsável do cuidado familiar e portanto, de suas despesas. Em certos 
momentos essas “fantasias de gênero”, como dita por Henrietta L. Moore (2000), da 
mulher dona de casa, casada, maternal, passiva e “feminina” entraram em confronto. 
Questionamentos como: “sou obrigada a ser casada para ser feliz?”, contra 
argumentava com o ideal de conjugalidade[Miriam Pillar Grossi (1998), enquanto 
definidora da feminilidade moralmente aceita[ Como dito na oficina, as mulheres que se 
encontravam solteiras eram colocadas em suspenso, e vista como “más influências” 
para as mulheres casadas. Ou transgressoras, que poderiam “tirar o sossego das 
outras”.]. Uma das interlocutoras falou sobre seu direito de autonomia quanto ao seu 
corpo e suas práticas cotidianas, a mesma não recusava jogar futebol, ou usar piercing 
e tatuagem. Também disse, que isso gerava constrangimento social ao seu marido 
como para si mesma, questionada sobre sua sexualidade, ou mesmo da liberdade que 
seu marido “lhe dava”. No entanto, são essas as condições que a interlocutora dizia 
colocar ao esposo e que não mudaria. A mesma compôs sua fala sobre as atribuições 
do que é dito masculino e feminino, chegando a mencionar sua experiência com a filha, 
a qual repreendeu por achar que boneca era brinquedo de menina. Se ela pode jogar 
futebol, por que menino não pode brincar de boneca? Questionou a filha. 
 
As indígenas reposicionam sua feminilidade e suas concepções do que é feminino e 
masculino, porém, tendo sempre em vista o bem coletivo e, portanto, a construção de 
uma identidade feminina local. Ao longo da oficina percebeu-se a preocupação em 
conseguir sediar essa mediação pelas coordenadoras. Os discursos correntes viam em 
contrapontos, como demonstrado acima, vendo-se naquele espaço de articulação 
política, colocações como o ser feminista, autonomia, independência financeira, entre 
outros, em concomitância a seus projetos familiares e comunitários. 
 
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
 
[ Tomo esta categoria de acordo com Miriam Pillar Grossi (1998). Mesmo entendendo 
agressão enquanto atos que implicam e permitem revide, não se podendo delimitar bem 
vítima e agressor; e violência enquanto ato que impossibilita reação. A autora 
compreende essas duas acepções unas na categoria: violência contra a mulher. Pois 
permite um maior diálogo, uma vez que remete tanto a um campo político como 
acadêmico. Visto isso, saliento que não distinguirei agressão de violência, como 
também virei a tratar neste tópico apenas de casos marido-esposa.] 
 
Atribuirei também nomes fictícios as interlecutoras; a Carmen( primeira interlecutora) a 
Assucena (segunda interlecutora) por fim a Susana ( terceira interlecutora) 
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“Eu estou separada, porque meu esposo era muito violento. A primeira vez ele bateu, ai 
eu fiquei assim na expectativa. Bateu a segunda, a terceira e a quarta, a quinta e na 
sexta foi grave. Ainda estou com o queixo dolorido. Ele deu um bofete, sabe? Na quinta 
vez, ele jogou uma lata de cerveja que ficou a marca no braço. Só que ele disse que pra 
ele não era nada. Ai eu me assustei, porque eu estava vendo o que estava acontecendo, 
eu sei lá o que ele queria, esse negócio de encontro. Eu decidi tudo, não queria mais 
negócio de volta não, porque eu fiquei com medo.Mas ele não é o primeiro, os antigos 
também, esse já é o terceiro. Sempre os [meus] companheiros eles são violentos. Só 
que eles não percebem que são assim. Eles ficam pedindo desculpas, dizendo que vai 
melhora, com quinze dias, um mês, começa [volta tudo de novo]. Ele sempre tinha uma 
conversa para comprar, uma coisa para enganar. A mãe dele estava com medo. Porque 
ele era desse jeito, ele faz uma covardia, uma surpresa. Uma coisa assim, você não 
espera. Você não espera ele fazer, e ele faz. De repente. Está numa boa, mas 
imediatamente se transforma. Isso era em qualquer canto. As vezes a gente ia para 
natal, o shopping, de repente ele armava uma briga bem rápido, sem ver de quê. Ai ele 
falava assim: do jeito que eu fiz com minha primeira esposa eu faço com você. Só que 
eu não acreditava, eu dizia: você faz nada. [ele]: eu faço. Porque na primeira esposa 
dele ele deu um murro que quase quebrou os dentes dela. Dessa ultima vez ele fez 
comigo quase o mesmo” (relato de Carmen). 
 
“Uma das [violências] que sofri com meu segundo esposo, eu não pude nem sequer 
escolher meu lanche. Ou seja, eu tinha que lanchar o que ele queria. A preferência do 
suco dele tinha que ser a minha preferência. A gente estava numa lanchonete. Na hora 
de pedir o lanche eu peguei o cardápio e escolhi o meu. [Ele]: eu já pedi. Isso por causa 
do ciúme, se o garçom chegasse perto de mim, até pra servir [ele]: pode deixar que eu 
sirvo. Tudo tinha que ser ele. Nesse dia, ele chegou, escolheu, pediu. [Chamei] o 
garçom e disse o que queria, ai ele [esposo] disse: não, traga o que eu pedi. O garçom 
olhou pra mim e disse: eu trago o que mesmo? Eu: traga o que eu pedi. Mas quando o 
garçom veio trouxe apenas o que ele pediu. Eu não tinha vez, nem voz. Mas do jeito 
que ele trouxe, ficou lá. Naquele momento eu queria voltar, mas eu não podia vir, não 
conhecia nem a rua. [Ele disse]: vai lanchar não? [Eu disse]: vou não. Disse pra ele: eu 
não quero seu lanche. De imediato ele ficou nervoso, do nada ele batia nas coisas. Ele 
pediu desculpas, começou a me cheirar, dizendo que fez errado, que eu podia ficar a 
vontade, pedir o que quisesse” ( relato de Assucena). 
 
“Eu também já passei por violência, com meu ex marido, pai do meu filho, ele também 
quis me bater. Aliás, chegou a me bater, mas porque infelizmente eu não vi no momento, 
quem viu foi meu filho. Eu sempre fui do movimento, ele queria me proibir de muitas 
coisas, de participar das reuniões, dos encontros, então nosso relacionamento já estava 
chegando nos limites dos limites. Eu decidi, que para mim participar dos encontros eu 
não iria mais pedir permissão como ele queria, então eu só iria comunica-lo que eu 
estava indo. E isso foi se agravando até o ponto que eu estar me arrumando, ele sabia 
que eu ia sair, que eu ia para reunião. Foi meu filho que viu. Quando ele levantou o 
murro, eu não esperava que ele ia levantar aquele murro para mim. Meu filho estava 
deitado na cama, eu escutei o grito do menino pedindo para ele não fazer: “não pai”. Eu 
fiquei cega no momento. Eu não aconselho fazer o que eu fiz. Eu precisava de uma 
ferramenta, enfrentei ele com uma faca. Porque foi na covardia que ele deu o bofete em 
mim. Mesmo com toda raiva dele eu fui ao encontro” (Relato de Susana). 
 
No percurso da oficina, relatos como estes foram levantados. As conversas entre as 
coordenadoras e as participantes da comunidade foram mobilizando sua compreensão 
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e novas percepções sobre o que se entendia enquanto violência, construindo ao fim um 
mapa de suas exemplificações[ Imagem encontrada no anexo do trabalho.]. No início, 
foi destacado xingamentos (violência verbal) como mais frequente, seguidos por 
discussões sobre violência física e controle sobre sua autonomia (violência patrimonial). 
Tanto sendo mencionados casos de violência vindos de seus esposos e namorados, 
como também de filhos e irmãos. Antes de desbravar as falas destacadas, entendo que 
tratam de relacionamentos conflituosos que se encerraram, precisando serrem 
analisadas com esta suas singularidades. Segundo Diana Vaughan (1990; apud Maria 
Luiza HEILBORN, Mônica Monteiro PEIXOTO, 2016), quando a relação não tem mais 
salvação os aspectos positivos passam a ser secundarizados, reconstruindo a mesma 
através de eventos negativos. As queixas sobre violência que são relatadas, como 
compreendido por Maria Filomena Gregori (1992), transmitem o sofrimento destas 
mulheres, construídas através de uma dualidade de características dos personagens no 
contexto da história, existindo o agressor e o oprimido. Por elas se demonstram a 
virtualidade da mulher em permanecer, ser prisioneira, e seguir uma ordem moral 
predisposta socialmente (a manutenção do casal), em contraponto aquele que é livre e 
violento. No caso da interlocutora[ Faço o uso do termo interlocutor, para remeter as 
participantes da oficina, por dois motivos. Primeiro, acredito ser um tema delicado e 
desta forma evitar o nome contribui para evitar situações de constrangimento, além de 
ter sido colocado na oficina o desejo pelo anonimato. Segundo, aproximo-me da 
concepção de Oliveira (1996), em que o termo remete a um diálogo entre o nativo e o 
pesquisador, abrindo um novo horizonte semântico, partilhado, e remetendo-se ao que 
ele chama de um verdadeiro ‘encontro etnográfico’, ao invés de um ‘confronto’.] 

Em minhas conversas nos interlúdios da oficina, pude conhecer mais profundamente 
uma das participantes, o qual chamarei de Rosa (interlocutora quatro). A tal moça estava 
num relacionamento a dez anos, em que via-se engajada num projeto familiar, buscava 
construir uma vida com seu marido e filha, no entanto, o rapaz não contribuía no 
sustento familiar, encontrava-se em eventos repetitivos de bebedeira, e ao mesmo 
tempo violentava a Rosa com agressões psicológicas. A mesma sentia-se incapaz de 
agir para além daquele relacionamento, mesmo tendo condições materiais e financeiras 
para tal. Alegava está disposta a esperar sua mudança, de levar adiante seu projeto 
familiar e que habitava em si um sentimento inexplicável para si mesmo. Segundo Maria 
Luiza Heilborn e Mônica Monteiro Peixoto (2016) esse sensação advém de um ideal 
social de sentimentos, os quais condicionam normatizações da forma de interação. Por 
eles se constroem imagéticas de conjugalidade e felicidade a dois, sendo a parceria 
estável algo visto enquanto normal e esperado. Outros casos relatados na oficina 
reforçam a imagem negativa que se tem das mulheres solteiras. As mesmas são vistas 
enquanto mal caráter, capazes de serem má influências as mulheres casadas, sendo 
então as mulheres casadas proibidas pelos maridos de andar com tais mulheres 
solteiras. 

Trago então nessas exemplificações, uma noção de investimento tanto em nível de 
poder quanto de identidade. Investe-se no relacionamento conjugal esperado 
hegemonicamente, ao status de ser uma mulher casada, no seu projeto familiar. As 
satisfações advém de um significado que é reproduzido discursivamente nos contextos 
em questão. Essas representações assumidas daquilo que se espera ser e daquilo que 
espera ser lido, são fantasias de identidade, ligadas a fantasias de poder e agência no 
mundo, onde os sujeitos se posicionam e constroem estratégias na manutenção das 
mesmas (Henrietta L. MOORE, 2000). Essa construção subjetiva dos sujeitos 
posicionados são matrizes de uma diferença fundadas no gênero e dos discursos que 

moldam e corporificam na ação, como então percebidos no tópico anterior. 
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Conclusão 

 
O vigente trabalho foi um recorte muito parcial das temáticas, falas e discussões que 
foram mobilizados ao longo da oficina, temas como violência obstétrica, violência 
institucional quanto a identidade étnica, entre outros se fizeram presentes. Entretanto, 
a violência contra a mulher se fez o carro chefe do artigo. Segundo Luana Bandeira de 
Mello Amaral et al (2016) a violência contra a mulher é um problema de direitos 
humanos, de segurança pública, de justiça e de saúde, o qual vêm aumentando seus 
tipos, número de denúncias, boletins e ocorrências nos últimos anos. Desta forma, 
reflexões levantadas pela oficina são preponderantes para reconstruir novas formas de 
estar no mundo e de produzir relacionamentos, projetos, interesses e fantasias, sejam 
estes homens ou mulheres. Acredito que o teor jocoso e descontraído que se fez a 
oficina não retirou seu poder de mudança. Poder presenciar essa oficina foi poder 
entender como o patriarcado e a dominação masculina está presente na comunidade. 
Faço um recorte da feminilidade esperada de mulheres com as próprias mulheres, de 
uma expectativa diante do corpo feminino, visto como sagrado e de forma tão resistente 
reage as cobranças sociais. Do apego conjugal de tantas mulheres que conversei, na 
qual esperava muito de sí, para se enquadrar no outro. O ser feminino entre as faces 
dos amores e das dores, das violências, das percas e das marcas. Portanto, entender 
violência doméstica é atravessar os discursos de gênero que corporificação seus corpos 
e ações, é perceber enquanto linguagem e relacional, é compreender os investimentos 
e fantasias das mulheres que cumprem um papel e compreende sua identidade, como 
também perceber como o amor, a relação, e o ser casal é cobrado e fomentado 
socialmente. Termino dizendo que ao finalizar a oficina muitas delas levantaram seu 
desejo de levar adiante as discussões, com certa esperança. Mesmo ainda não se 
podendo dizer se gerará uma mudança nas relações da comunidade de Tapará. 
Esperarei que sim! 
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TÍTULO: EXPRESSÕES VISUAIS, EXPRESSÕES MUSICAIS E OS CORPOS QUE 

DANÇAM NA GAYA DANÇA CONTEMPORÂNEA: O IMAGINÁRIO CRIATIVO EM UM 

ATELIÊ DE COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA 

Resumo 

O trabalho relata estudos de observação de ateliês criativos em um processo de 
composição do grupo Gaya Dança Contemporânea da UFRN. Buscando compreender 
os modos como os intérpretes transpõem imagens da ação de balançar para construir 
partituras coreográficas. Trazemos para discussão autores como Louppe (2012), 
Mundim (2013), Salles (2008) e Assis Júnior (2018), dentre outros em leitura. Através 
das observações feitas, foi anotado em um diário de bordo todo o processo e evolução 
dentro do processo de criação do grupo a fim de dialogar com os autores estudados. 
Percebemos que o imaginário proposto impulsiona, atravessa e materializa nos corpos 
possibilidades de criar em dança. Esse imaginário atualiza memórias e afetos que 
incitam à criação. 
 
Palavras-chave: Criação. Balançar. Gaya. Ateliês. Imaginário. Processo. Grupo. Dança. 

TITLE: VISUAL EXPRESSIONS, MUSICAL EXPRESSIONS AND THE BODIES THAT 

DANCE IN GAYA DANCE CONTEMPORARY: CREATIVE IMAGINARY IN A 

CHOREOGRAPHIC COMPOSITION STUDIO 

Abstract 

The work reports observation studies of creative studios in a composition process of the 
Gaya Dance Contemporary group of UFRN. Seeking to understand the ways in which 
performers transpose images of rocking action to construct choreographic scores. We 
bring to discussion authors such as Louppe (2012), Mundim (2013), Salles (2008) and 
Assis Júnior (2018), among others in reading. Through the observations made, it was 
noted in a logbook the entire process and evolution within the group creation process in 
order to dialogue with the authors studied. We realize that the proposed imaginary drives, 
crosses and materializes in the bodies possibilities to create in dance. This imagery 
updates memories and affects that incite creation. 
 
Keywords: Creation. To Swing. Gaya. Ateliês. Imaginary. Process. Group. Dance. 

Introdução 

Adentrando nos ateliês de criação da gaya dança contemporânea  
  
  
O trabalho relata estudos de observação de ateliês criativos em um processo de 
composição do grupo Gaya Dança Contemporânea da UFRN, projeto de extensão do 
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Departamento de Artes, onde o conceito e trabalhabilidade do imaginário criativo é 
analisado dentro de um processo de composição. Somos capazes de fazer relações do 
estudado com literaturas disponíveis para ajudar a trazer esse maior entendimento e 
visualização do imaginário criativo dentro de ateliês de criação.  
 
A Gaya Dança Contemporânea foi fundada pelo Profº Drº Edson Claro no ano de 1990 
como um projeto de extensão para pesquisa e o fazer artístico dentro e fora da 
comunidade acadêmica. Nos dias atuais é um projeto permanente de Extensão da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), vinculado ao Departamento de 
Artes (DEART). Tem a coordenação do Profº Drº Marcílio Vieira, e tem como 
colaboradora a Profª Drª Larissa Marques que é diretora artística do atual trabalho em 
desenvolvimento. A Gaya vem investindo em trabalhos de pesquisa focados em 
processos de criação que tem na Dança Contemporânea sua proposição estética. O 
grupo investe em um trabalho coletivo e colaborativo entre o elenco, a direção, os 
músicos, o iluminador e cenógrafo (GAYA DANÇA CONTEMPORÂNEA, 2019).  
 
Como vimos discutindo em pesquisas anteriores, o imaginário criativo é entendido como 
esse mundo imagético dos pensamentos, ideias, emoções e sensações que atravessam 
a criação (LOBO; NAVAS, 2003; 2008) e se revelam em forma de insights, lampejos 
que alimentam e retroalimentam o criar, seja enquanto processo e/ou produto artístico. 
Neste ateliê iniciado em fevereiro de 2018 a companhia  elegeu como imaginário criativo 
a ação corporal de “balançar” e a materialidade de “balanços” como imagens que estão 
inseridas no processo de experimentação cênica. A escolha desse imaginário como 
estímulo para os laboratórios na Gaya parte de uma proposta lançada ao grupo pela 
professora Larissa Kelly, enquanto pesquisadora e mediadora desse experimento, a 
partir de uma imagem que para ela é muito quista em torno desse ato de balançar. O 
balançar que traz memórias de infância, que traz esse impulso de liberdade que nos 
move no vai e vem dessa ação, movimento da vida que muitas vezes nos exige descidas 
dificultosas, mas nos oferece a abertura para nos reerguermos e seguirmos avante. 
 
O estudo tem por intuito entender os modos como os intérpretes transpõem imagens da 
ação de balançar para construir partituras coreográficas dentro do espetáculo em 
construção intitulado “Entre Olhares e Ventos”. Objetivamos relatar a experiência de um 
ateliê com a proposição imagética da ação de balançar e de balanços, investigar quando 
esta ação se transforma em dança e como se dá a instigação para isso. Assim como 
discutir e elucidar sobre essa ferramenta de criação que pode ser encontrada, quando 
procurada, dentro de cada processo criativo em dança. 
 
Esse imaginário é a provocação mobilizadora do processo criativo para os intérpretes, 
para a direção e o músico Erhi Araújo (colaborador nos últimos quatro anos na 
composição sonora de alguns repertórios da Gaya), o qual  foi convidado a partilhar 
desse imaginário e compor sua arte neste experimento. Também se convidou um artista 
visual para dialogar com o processo, mas infelizmente essa iniciativa não foi possível e 
estão a buscar essa interlocução.  O processo criativo dessa maneira foi pensado em 
uma interface entre uma criação que acontece concomitante no campo da música, da 
dança e da expressão visual, esta última ainda não estabelecida. 
 
A ideia é investigar o modo como esse mundo imagético dos balanços e do balançar 
impulsiona a construção da criação na dança, nas artes visuais e na música, e as 
relações que os artistas (intérpretes da Gaya, artista visual e músico) estabelecem ao 
criarem juntos. Entender e observar como a conversa entre as diversas áreas da Arte 
pode acontecer dentro de um mesmo processo. 
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Metodologia 

 

Arcabouço da investigação 

  

O estudo se realizou através da observação em campo dentro dos ensaios feitos pela 
grupo Gaya nos espaços práticos da UFRN, no Departamento de Artes (DEART). 
Escolhido um, dentre os três dias semanais intercalados que o grupo se dedica aos 
trabalhos de preparação corporal, ensaios dos repertórios e criação de novas 
composições, a quarta (15h às 16h30), foi o dia escolhido por ser aquele que a 
propositora criativa de todo processo, assim como os seus colaboradores, estão 
presentes para desenvolver especificamente este compor aqui discutido. 

Ao todo, mediante as anotações em um Diário de Bordo que buscava remeter sobre a 
ótica de um estudante do curso de Licenciatura em Dança, do 5º período e bolsista de 
iniciação científica na pesquisa sobre a investigação do imaginário criativo através da 
ação do balançar, ocorreu a observação de 13 ateliês dentro do grupo, onde se 
intercalaram aulas focadas em um trabalho de técnicas corporais diversas 
(alongamento, condicionamento físico, técnica da dança fluida pelo professor Sávio de 
Luna (2019), pesquisas de movimento a partir da ação de balançar referenciadas nos 
estudos de Laban (1990), como ateliês de investigação e exploração de partituras 
dançadas para montagem das cenas. Enquanto corria o ensaio e exercícios escolhidos 
para o dia, anotações eram feitas mediante o que era observado e pertinente para a 

pesquisa. 

Além do já mencionado Diário de Bordo, foi realizada uma entrevista semiestruturada 
(MACHADO, 1991) com três dos integrantes da companhia Gaya Dança 
contemporânea que participam do processo desse trabalho em desenvolvimento, e que 
estão a um certo tempo na companhia. Foram eles: Rodolfo Santos, entrou na Gaya em 
2015, bailarino e assistente coreográfico, já passou pela parte de figurino e maquiagem. 
Carla Cruz na grupo desde 2015, com a função de guardar o registros do grupo e 
bailarina. E por fim, Rodrigo Carlos, também desde 2015 na companhia, tendo a função 

de bailarino e a responsabilidade da mídia da Gaya. 

Antes se elaborou perguntas chaves como norteadoras das discussões que foram 
realizadas a fim de entender melhor como o imaginário criativo alimenta suas criações, 
não só dentro desse processo em particular, mas de um modo geral como eles 
enxergam o imaginário quanto campo de estudo, sua existência nas composições, seus 
modos de elaboração e articulação nos processos criativos e como enxergavam o 
balançar como fator motivador da criação. 

A entrevista ocorreu em um período com espaçamento de tempo de aproximadamente 
uma hora, no começo do mês de junho deste ano, previamente agendada no local de 
preferência do grupo, que acabou sendo no local de ensaio, de produção, o laboratório. 
Quanto às perguntas propostas, foram diretas a fim de facilitar o entendimento dos 
entrevistados quanto ao que buscamos qualificar. 

As perguntas foram: 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1204 

 

1. Há quanto tempo você está no grupo? Qual a sua função no grupo? 

2. Como se dá ou se deu sua participação no processo de criação? 

3. Quais foram os impulsos, motivações, imagens, ideias, que você ou grupo acolheu 
como o imaginário criativo desse trabalho artístico? 

4. Como se dá ou se deu a pesquisa desse imaginário e como ele foi trabalhado nessa 
composição? 

5. Como você percebe esse imaginário criativo para o seu e o processo coletivo de 
criação? E no que ele se diferencia de outros que participou? 

Perguntas propostas, que convocaram variadas respostas, visto que é de forma coletiva 
também, mas, prioritariamente individual que o imaginário criativo pode soar, cheirar, 
aparecer e ser para cada indivíduo da companhia em questão, dentro desse e até de 
outros processos criativos. Dessa maneira, vamos moldando com as entrevistas, 
juntamente com os textos analisados um experimento empírico da manifestação do 
imaginário criativo dentro desse grupo, saindo do papel e se consolidando na prática, 
sendo verificado e pontuado em cada fala dada por esses intérpretes. 

Para realizar o estudo de observação trazemos para discussão autores como Louppe 
(2012), Mundim (2013), Salles (2008) e Assis Júnior (2018), dentre outros em leitura 
que de maneira direta ou indireta influenciam na composição desse estudo 
atravessando ou refletindo ideias que somam à discussão. 

 

Resultados e Discussões 

 

Impressões sobre o processo criativo 

 

Desde 2005, a companhia Gaya ganhou uma característica muito mais contemporânea 
do que antes quando se faz menção aos métodos de criação e reprodução. Não são 
mais só corpos que reproduzem passos, mas corpos que participam, opinam e elaboram 
juntos as partituras cênicas e possuem um potencial grande para implementar diferentes 
saberes advindos de vivências externas e pessoais para dentro do grupo no que diz 
respeito a criação, “a chance de construir as suas formas expressivas a partir dos seus 

próprios sentidos e das suas próprias experiências” (ASSIS JÚNIOR, 2018, p.65). 

A partir das observações desses ateliês que foram possíveis acompanhar até aqui, 
podemos nos deter em três aspectos que são ressaltados nos trabalhos e processos 
dentro da Gaya. São eles: Um corpo embebido em contrastes, que possui um gingado 
propriamente brasileiro, que deve saber improvisar (adaptar a diversas situações), 
expandido (um corpo que fala no, e ocupa o espaço), que sabe mesclar entre o individual 
e coletivo, entre o público e privado, além de estar em contato com as raízes das 
manifestações populares(MUNDIM, 2013). Esses três pontos são percebidos nos 

corpos da Gaya quando estão em processos de criação. 
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Quando um aluno traz uma vivência pessoal de teatro para trabalhar dentro da 
companhia, o que ocorreu em dado processo na Gaya, vemos o caráter contemporâneo 
moldado do grupo. O mesmo não nega técnicas como o ballet e a dança moderna, por 
exemplo, mas também busca conversar com outras possibilidades de movimento e de 
se trabalhar o movimento. Assim como trabalhar o imaginário dos intérpretes por meio 
da ação e imagens do balançar para a criação, fazendo com que os mesmos possuam 
um corpo híbrido (LOUPPE, 2012), que deixa fluir variadas técnicas e gera uma 
expansão na forma do mesmo enxergar o processo criativo com um olhar mais crítico 

sobre a obra que está a interpretar/construir. 

Dessa forma, pode-se trabalhar com cenários e imagens mais específicos e concretos 
que auxiliam na criação de movimentos corporais, como também na assimilação das 
qualidades necessárias requeridas pelo propositor do trabalho ao se realizar alguma 
movimentação. Quando os ateliês buscam a transcrição do cotidiano e ordinário para a 
forma poética enxergada de dentro do palco, geralmente se busca e é necessário que 
essa visão não se limite apenas aos olhares dos intérpretes/criadores ou diretor, mas 
que os telespectadores também entendam o que se passa em palco e juntamente com 

os corpos que ali dançam, realizem essa imersão/viagem ao imaginário proposto. 

Saindo de um plano totalmente imagético, podemos observar dentro desse processo de 
criação que o concreto é ferramenta útil e perspicaz para potencializar o imaginário 
trabalhado. A partir do momento que colocamos dentro de um palco seja o objeto, som, 
luz… Tudo compõe e é para compor uma unidade no que se conta, no que se mostra 
aos que assistem. Assim o trabalho em processo “Entre Olhares e Ventos” consegue 
estudar objetos e sons específicos da ação do balançar (varal, corda, bola de tecido, 
sons de canções, do vento, de estudos das sonoridades das vogais) para que o que se 
idealizou antes, venha agora a ganhar mais força ao se materializar em movimentos 
pré-planejados. 

Até agora nos ateliês trabalhados, o que se pode destacar como elementos ilustrativos 
da ação de balançar mais significativos são três: O balançar dos chamados Bonecos de 
Olinda, com suas mãos pesadas fazendo com que através do princípio da inércia seu 
corpo se mexa e cause um balanço em suas mãos e braços, quase sendo um 
movimento pendular constante. Os varais com roupas penduradas que trazem o brincar 
e o tal “faz de conta” com os seus bonecos na infância, esse elemento por si só não 
fornece um balanço a uma primeira vista, mas é um imaginário criativo intrínseco a ação 
escolhida que fornece grande variante para a criação. E por terceiro, ludicidades 
proporcionadas pelas brincadeiras de infância e toda a inocência presente ainda nelas, 
o balançar aqui se torna algo mais conotativo do que denotativo, nos motivos e balanços 
que a infância nos faz realizar durante toda a nossa passagem por ela, seja agradável 
ou tortuosa. 

Outras referências estão sendo implementadas para compor o trabalho e fomentar a 
criação através do imaginário da ação do balançar. Como sons específicos como o que 
o vento faz ao balançar árvores e folhas de coqueiros, o “uivo do vento” em sua variante 
tonicidade e intensidade. 

Não adianta o artista intérprete ficar em uma bolha para a criação de sua persona dentro 
dos ateliês, mas sim é necessário que esse acolha aquilo que vêm de fora e esteja com 
o corpo disponível para deixar que a espontaneidade e criação fluam. 
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Analisemos uma criança e como essa brinca. Ela se comunica com pessoas, fadas, 
monstros... Que para ela, existem e estão ali. Tudo para ela pode se materializar através 
de sua imaginação, sua armadura de ouro, ou espada mágica. Com isso, a autorado 
texto “O imaginário infantil como trabalho-em-processo”, cita Merleau-Ponty... 

 

Longe de ser explicada pela definição de ‘mecanismo mental’, a imaginação é algo que 
se materializa. Merleau-Ponty deu contorno a isso dizendo: ‘imaginar é encaminhar-se 
para o objeto real a fim de fazê-lo surgir aqui’ (1990a, p. 229). Trata-se de “um poder de 
irrealizar-se fora das coisas”; evidencia-se assim a conexão entre infância e imaginação, 
na materialidade dos elementos da natureza e a partir da sensorialidade humana e seu 
caráter afetivo. (MACHADO, 2010, p. 288). 

 

Dentre as várias observações feitas nos encontros já citados, através do diário de bordo 
foi possível captar esse aspecto tão vivo nesse processo. “A criança brinca em outro 
tempo/ritmo”, uma das interessantes frases ditas no decorrer das experimentações. A 
preparação corporal é perceber e incorporar essa frase de modo que tudo se traduz em 
seu corpo e que sua mente realmente volte a funcionar da mesma maneira imagética 
que a de uma criança, como bem colocou o autor acima. Afinal, a criança vive em nós 
em qualquer idade e é de suma importância acessar esse mundo do imaginário latente 
em cada indivíduo e que nos faz sonhar, criar novos sentidos para o existir. Nessa 
direção, foi convocado aos intérpretes buscar nos ateliês uma intenção do corpo sendo 
trabalhado, ação- dramaturgia-jogos, assim como as crianças percebem e vivem esse 
imaginário. 

Fora toda a questão do imaginário, é necessário também que o bailarino possua um 
corpo preparado para aquilo que se propõe.Em dado encontro, num primeiro momento, 
foi realizado alongamento com as articulações e movimentos remetentes ao balanço em 
diferentes níveis. Logo em seguida vemos voltar a força do imaginário criativo, “eu 
lembro do balanço”, frase que a partir dela seria gerado a escrita mecânica, sem 
detrimento de raciocínio em cimada escrita, em um minuto. Após, os bailarinos 
caminhavam pelo espaço sempre recitando sua escrita, e às vezes, escutando o do 
outro quando essa o interessava. Cada um com sua partitura gerada na sua e na escrita 
do outro. Podemos visualizar essa interação através dos olhares dos bailarinos: 

Carla: - “E todos os bailarinos a partir dessa escrita automática, criou uma sequência de 
movimentos que também apresentavam nessa cena. Quem não falava, fazia a 
movimentação”. 

Quanto à possibilidades de preparação técnico-criativa, temos diversas que podem 
instigar corpo, mente e movimentação do intérprete-criador. Às vezes quem está na 
linha de frente da condução dos exercícios e montagem coreográfica, não consegue ter 
uma noção boa do todo quanto se trata da individualidade dos bailarinos presentes. 
Possuir e fluir tanto de uma técnica para outra pode ser algo válido em dado momento. 
É importante que o trabalho técnico e de criação caminhem juntos, um favorecendo o 
outro. A Gaya investe nessa proposta em que a formação técnica se dá a partir da 
proposição do estudo criativo em foco. Os intérpretes da Gaya entrevistados colocaram 
que produzir algo e trabalhar em cima daquilo, alterando ou ressignificando mais à frente 
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no processo de imaginação criativa pode ser de alto valor ao que se constrói nos ateliês, 
sem esquecer a dimensão técnica atrelada ao processo. 

Mediante a essa prática que pode ser reorganizada quantas vezes forem necessárias, 
de maneiras diversas, é percebido pontos específicos que não permitem a exclusão de 
reflexão em cima deles, como o entendimento de um rigor técnico para aperfeiçoamento 
e melhor desenvoltura do intérprete-criador que difere da rigidez técnica que não permite 
flexibilizar em razão do corpo. Talvez o que se pode esperar e que se deva ter, seja o 
diálogo e a escuta do propositor para com o intérprete, não apenas o contrário, mas ao 
mesmo tempo uma condução firme deve se sobressair. Estes aspectos de escuta e fala 
devem ser respeitados e muito bem analisados para que se possa desenvolver um 
trabalho de qualidade tanto na estética final como durante seu processo. 

A partir dessa interação com o outro, observar como esse outro corpo reage a estímulos 

iguais e diferentes ao seu, aprendendo no coletivo de forma individual. 

 

(...) ‘quando vejo o outro dançando, eu danço junto, pois o que vejo é uma redefinição 
de dança que tenho. Mas, também posso redefini-la a partir dessa convivência’ Assim 
podemos considerar esse procedimento de trabalho como um processo de 
contaminação, realizado de maneira crítica, o que contribui para a revolução do 
indivíduo na sua relação como coletivo. (AHMED em workshop por ele ministrado de 04 
a 07 de junho de 2008 APUD MUNDIM, 2013, p. 287 ). 

 

Dessa forma, para que a contaminação aconteça não basta apenas olhar para o outro, 
mas fazer com o outro. Exercícios de confiança, pêndulos, dentre outros advindos do 
balanço, faz com que a relação com o outro e seu corpo seja melhorada. Como também 
cenas improvisadas com variadas marcações de lançamentos de uma bola feita de 
meias sobrepostas e emissão sonora. Tudo como se fosse uma brincadeira de criança, 
que também pode se tornar violenta. Mas quando que essa brincadeira se transforma 
em uma coreografia? Balanço e balanços, imagens comuns e ressignificadas através 
de uma série de conexões que a autora Cecília Salles (2008) chamará de “Redes de 
Criação”. 

O professor Sávio de Luna que no decorrer dos ateliês em aulas diversas vêm 
trabalhando o corpo dos bailarinos, como também a interação com os outros corpos por 
meio do contato e improvisação, disse certo dia disse sobre o diálogo, “escutar é mais 
importante do que falar”. 

Na fala de um dos entrevistados aparece em dado momento do processo uma 
dificuldade de diálogo entre direção e elenco, mas ao mesmo tempo a sua fala revela 
um exercício de escuta mútua após a identificação das dificuldades. Rodolfo menciona: 
- “Acho que talvez ela pense que a gente tá fazendo tudo por mal gosto, e ela não 
consegue perceber o que a gente tava desenvolvendo, e ela acha que não é produtivo. 
Que a gente fez só por fazer. [...] Talvez ela pense que pediu pra fazer um processo e 
não fez, ou não fez com vontade… então vai pedir pra mudar pois não está dentro da 
proposta. [...] precisa de um diálogo, que ela disse que ia falar com todos os bailarinos 
para saber como cada um está se sentindo”. 
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Na fala de Rodolfo podemos identificar de certa forma que o estímulo advindo por parte 
do propositor não é suficiente quando reflete a visão que o mesmo tem, o olhar em cima 
das ações e presença corporais, ou não, mostradas pelos bailarinos. O que vêm a 
incomoda um, talvez estimule o outro. 

Na criação não se têm uma linearidade nem quando se produz um solo, imaginemos 
num trabalho em conjunto… Essas idas e vindas, entraves são inerentes ao processo 
criativo. Metas! esses bailarinos também não gostam de ficar em um processo cíclico e 
não chegarem a um lugar definitivo, querem apresentar um “produto final”, que pode 
nunca a vir a existir. “Eu não tenho pressa”, é uma frase que desestimula segundo os 
intérpretes entrevistados. Já para a propositora, apresentar o processo mesmo em 
construção é um estímulo para o elenco e alimenta o processo com as devolutivas da 
plateia. 

Ver as cenas e definir elenco para se ter consistência nelas, que mudam só pelos 
diferentes corpos. Este trabalho é composto por um conjunto de particularidades que 
formam o corpo (respiração, voz, pulmão), tudo soma para que se tenha verdade naquilo 
que se busca, não apenas realizar arbitrariamente, mas sim compreender como cada 
parte do corpo reage e trabalha para o todo. Novas imagens surgem a cada momento 
através de reflexão de movimentos e cenas. Essa multiplicidade de imagens que vão 
sendo evocadas ao longo das experimentações pelo intérpretes, direção e músico 
impulsionam a criação e execução do movimento, como pelo movimento peculiar de 

braços, o imaginário de se tornar e balançar como um boneco de Olinda surgiu. 

É perceptível que as imagens aos poucos se materializam nos corpos dos intérpretes e 
vão se tornando reais nas partituras dançadas que se configuram aos poucos em cada 
dia de trabalho do grupo. É precisos treinar o corpo e a atenção com o jogo em cena e 
com os outros. A prontidão é o elemento fundamental para que o jogo em cena 
aconteça, para o intérprete não basta apenas estar em seu imaginário, mas sim fazer 
com que transpareça e aconteça para o leitor (o público). 

 

Conclusão 

 

Algumas percepções das observações realizadas 

 

Através das leituras realizadas conseguimos compreender que os processos criativos 
são interligados como uma rede, uma rede de criação (SALLES, 2006), onde tudo está 
ligado para a composição final que pode culminar ou não em um espetáculo, desde a 
infância dos intérpretes nos balanços dos parques, ou do balanço de seus avós em suas 
cadeiras. Notar uma folha caindo, se balançando no vento, usando o ar como meio de 
balanço para que esta queda seja transformada em dança. 

Neste trabalho em processo, a Gaya se utiliza de um elemento que somente pode ser 
percebido pelo movimento ao trabalhar com o imaginário do balançar para compor em 
dança, o ar. As possibilidades existentes dentro dessa configuração de movimento 
através do reconhecimento do ar por meio do balançar é um dos caminhos para essa 
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obra do grupo. Perceber uma folha caindo, se balançando no vento, usando o ar como 
meio para que através do balanço se transforme em dança. 

São através desses elementos visuais, sonoros e táteis que a ação do balançar ganha 
um maior entendimento acerca do imaginário que carrega consigo e outros diversos 
caminhos que percorre, e nos faz percorrer ao nos mostrar até onde podemos balançar 
dentro de nossas mentes para o criar e compor em dança. Percebemos que o imaginário 
proposto impulsiona, atravessa e materializa nos corpos possibilidades de criar em 
dança. Esse imaginário atualiza memórias e afetos que incitam à criação. 

No decorrer de todo o processo as formas e configurações das micro-partituras 
coreográficas vão ganhando forma e contorno para delinear o macro, que ainda não se 
tem apenas um objetivo, mas sim a execução de um processo que até agora só quer 
acontecer. 

“Vêm, faz, repete, pausa, transforma, quem faz? Refaça!”. Na produção de uma 
coreografia os modelos de ensaios se repetem, mas a cada repetição, sempre algo novo 
se cria, seja partindo da propositora, dos intérpretes, dos auxiliares (colaboradores), ou 
até mesmo desse pesquisador que vos fala. Todos os trabalhos (ensaios), transformam 
o movimento, assim como as experiências individuais que todos os envolvidos têm entre 
os ensaios, seja proposital como analisar a sonoridade do vento e seu “uivo” (Barulho 
que faz o vento e mexe objetos), ou então a observação despreocupada dos vários 
balanços do dia-a-dia. 

Nesse compor diário, dada a observação da folha qualquer que cai e compõe através 
do ar a sua partitura em dança, ou um som aleatório provocado pela cadeira velha de 
madeira maciça da sua avó, a interação do visual, sonora e do movimento simplesmente 
são inseparáveis quando se trabalha com um imaginário tão rico quanto esse, tão quisto, 
praticado e reimaginado por nós durante toda nossa vida. Um influencia o outro, assim 
o imaginário se embeleza a cada nova olhada sobre o mesmo. 
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TÍTULO: GÊNEROS DISCURSIVOS INTERCALADOS E HIBRIDIZAÇÃO: esferas 

artísticas e publicitária 

Resumo 

A partir das concepções dialógicas sobre linguagem desenvolvidas pelo Círculo de 
Bakhtin, a presente pesquisa tem por objetivo investigar nas esferas publicitária e 
artística a circulação de gêneros híbridos e intercalados, considerando o suporte, as 
relações dialógicas, o hibridismo de linguagens e as semioses que neles atuam. Para 
isso, elegemos como corpus o gênero discursivo gameplay, publicado no site Youtube, 
no canal Samira Close. Sendo assim, buscamos analisar como a drag queen que leva 
o mesmo nome de seu canal reflete e refrata, a partir do gênero discursivo que produz, 
valores no mundo, de modo a contribuir com o acabamento das identidades dos seus 
interlocutores. Para alcançar os objetivos a que nos propomos, nosso estudo se situa 
nos pressupostos teóricos e metodológicos da Linguística Aplicada, com 
desenvolvimento de uma abordagem qualitativa dos dados e do método proposto por 
Ginzburg (1989), o Paradigma Indiciário. A partir da análise, percebemos que o mundo 
digital é palco para surgimento de gêneros discursivos que carregam uma natureza 
híbrida, ressignificando o papel dos sujeitos na sociedade. Em relação à Samira Close, 
seu comportamento grotesco, aliado ao seu papel de influenciadora digital, subverte 
papéis de gênero e sexualidade dentro de uma cultura que estabelece padrões de 
comportamento bem cristalizados e, dessa forma, a personagem é vista como uma força 
de resistência. 
 
Palavras-chave: Gêneros discursivos. Hibridização. Linguística Aplicada. Gameplay. 

TITLE: Discursive genres, languages and hybridization processes in dialogical 

perspective 

Abstract 

From the dialogical conceptions of language developed by the Bakhtin Circle, this 
research aims to investigate in the advertising and artistic spheres the circulation of 
hybrid and interspersed genres, considering the support, dialogic relations, the hybridism 
of languages and the semioses that therein. act. For this, we chose as corpus the 
discursive genre gameplay, published on the Youtube site, on the channel Samira Close. 
Thus, we seek to analyze how the drag queen that bears the same name of its channel 
reflects and refracts, from the discursive genre that produces values in the world, in order 
to contribute to the finishing of the identities of its interlocutors. In order to achieve the 
objectives we set ourselves, our study is based on the theoretical and methodological 
assumptions of Applied Linguistics, with the development of a qualitative approach to 
data and the method proposed by Ginzburg (1989), the Indicative Paradigm. From the 
analysis, we realize that the digital world is the stage for the emergence of discursive 
genres that carry a hybrid nature, redefining the role of the subjects in society. In relation 
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to Samira Close, her grotesque behavior, coupled with her role as a digital influencer, 
subverts gender and sexuality roles within a culture that establishes well-crystallized 
behavioral patterns and thus the character is seen as a force of resistance. 

 

Keywords: Discursive genres. Hybridization. Applied Linguistics. Gameplay. 

Introdução 

É de conhecimento geral que as revoluções industriais que tiveram como foco a 
propagação da tecnologia trouxeram à tona a democratização de aparelhos eletrônicos 
capazes de estreitar cada vez mais a distância intelectual existente entre os indivíduos. 
O acesso à informação em espaços cada vez mais virtualizados consagraram, assim, 
uma cultura da convergência (JENKINS, 2009) que afetou o modo como as pessoas se 
portam no mundo. Esse cenário, sem grandes espantos, fez emergir, a partir de 
processos de interação humana, incontáveis gêneros discursivos que respondem às 
necessidades das sociedades cada vez mais globalizadas, sobretudo pela ascensão da 
internet.   
 
Tendo isso em vista, a presente pesquisa tem por finalidade investigar, nas esferas 
publicitária e artística, a circulação dos gêneros híbridos e intercalados oriundos da 
cultura da convergência, considerando o suporte, as relações dialógicas, o hibridismo 
de linguagens e as semioses. Para isso, visamos discutir de que forma a drag queen 
Samira Close se projeta na web ao se constituir como celebridade do universo gamer, 
fazendo uso do gênero discursivo gameplay, produto da sociedade digital 
contemporânea. Além disso, buscamos compreender como seu conteúdo reflete e 
refrata posições axiológicas do mundo, ao mesmo tempo que contribui com 
(re)construção das identidades de seus telespectadores. Toda essa investigação ganha 
corpo a partir de uma pesquisa maior, denominada Gêneros discursivos, linguagens e 
processos de hibridização em perspectiva dialógica (financiada pelo CNPq) que se 
dedica ao estudo dos gêneros discursivos nas mais variadas esferas da comunicação 
humana.  
 
A escolha do referido gênero justifica-se pela expansão do mercado de jogos digitais, 
como Free Fire, League of Legends, GTA, Fortnite e Cyber Hunter, o qual tornou popular 
a profissão de streamers, pessoas que lucram com a transmissão, em sites 
especializados, de partidas de jogos online. Nesse cenário, as novas profissões 
nascidas no berço da contemporaneidade causam grande impacto não apenas nas 
relações de consumo, mas também no acabamento das identidades dos internautas.  
 
Para além do gênero, optamos também por analisar, levando em consideração questões 
sobre identidade, alteridade e corpo ideológico, os enunciados da drag queen Samira 
Close pelo grande impacto que ela possui na comunidade LGBTQI+, além de seu 
caráter inovador em promover conteúdo cômico que quebra, em maior ou menor grau, 
com discursos conservadores que trafegam na internet.  
 
Para tanto, lançam luz sobre nossa pesquisa, em uma perspectiva dialógica da 
linguagem, os pressupostos de Bakhtin (1987, 2011, 2016) no que diz respeito ao 
realismo grotesco, corpo ideológico, alteridade e gêneros discursivos, peças centrais na 
discussão sobre a valoração corporal e o acabamento provisório de identidades 
contemporâneas frente aos gêneros híbridos e intercalados. Nesse viés, os estudos 
culturais de Jenkins (2009), Han (2017) e  Louro (2004) nos auxiliam na reflexão acerca 
da sociedade atual e seus impactos na vida dos sujeitos.  
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Para melhor entendimento da nossa proposta, é preciso compreender, inicialmente, que 
o gênero discursivo sob a ótica bakhtiniana atende a um princípio de linguagem como 
interação. Bakhtin (2016) define os gêneros do discurso como enunciados (orais e 
escritos) relativamente estáveis, concretos e únicos proferidos pelos integrantes dos 
mais variados campos da atividade humana. Em sua composição, carrega, 
indissoluvelmente, o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional. Essa 
concepção nos leva a crer que toda e qualquer atividade humana se realiza através dos 
gêneros, e é por esse motivo que eles são tão plurais e heterogêneos. Desse modo, os 
enunciados concretos utilizados pelos indivíduos não se resumem à materialidade 
linguística: mais do que isso, o gênero discursivo é situado social e historicamente, e 
portanto reflete e refrata valores daqueles que dele fazem uso. 
 
Metodologia 

 

A pesquisa, ora apresentada, sustenta-se teorica e metodologicamente nos estudos da 
Linguística Aplicada (doravante LA). Para essa área, as disciplinas dos mais variados 
campos do conhecimento não podem ser vistas de forma estática e independente. Por 
esse motivo, Pennycook (2006) afirma que o campo de estudo da LA se faz 
transgressivo, pois ousa romper com as fronteiras disciplinares convencionais, 
assumindo, dessa forma, caráter dinâmico. Isso nos faz compreender a LA como uma 
área indisciplinar (MOITA LOPES, 2006), por meio da qual o linguista aplicado tem a 
possibilidade não apenas de aniquilar o isolamento das disciplinas, como também de 
superar os pensamentos políticos tradicionais de sua época. 

Adotar uma concepção de LA alinhada a princípios ideológicos significa realizar 
investigações críticas sobre temas caros aos contextos sociais, políticos, culturais e 
históricos que interseccionam a contemporaneidade. Por esse motivo, há uma tradição 
entre os linguistas aplicados em colocar o foco da pesquisa naquilo que socialmente 
está às margens, atendendo, pois, a uma responsabilidade social e intelectual 
(PENNYCOOK, 2006). Nesse sentido, a constituição do corpus da pesquisa aqui 
descrita atende a uma agenda que se interessa, além das questões linguísticas dos 
enunciados, por questões como identidade, cultura, alteridade e corpo ideológico, o que 
só poderia ser feito a partir de ponderações que atravessam as disciplinas. 

Sendo assim, nosso corpus é constituído por vídeos retirados do Youtube, tendo em 
vista que o site é um dos maiores escopos para a divulgação de gameplays. Nesse 
ambiente, amadores e jogadores profissionais de jogos online podem, por meio de seus 
canais, divulgar conteúdo para a comunidade interessada em tais questões e, desse 
modo, estabelecer interação com seus telespectadores. Tal decisão metodológica nos 
fez chegar até o canal Samira Close, administrado pela drag queen que leva o mesmo 
nome, tendo em vista que a personagem é uma das mais populares no cenário de 
stream no Brasil, sobretudo pela grande influência que exerce sobre a comunidade 
LGBTQI+. A página da artista é constituída majoritariamente por gameplays de jogos 
em alta, como Free Fire, Cyber Hunter, League of Legends, Detroid, entre outros, os 
quais juntos fazem com que ela acumule milhões de visualizações. 

Para a análise estabelecida, foram selecionados vídeos que deveriam atender 
obrigatoriamente aos seguintes critérios: (1) ser publicado no Youtube, mais 
especificamente no canal Samira Close; (2) ser uma gameplay; (3) e ser classificado 
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como popular, ou seja, ter um grande número de acessos. Este critério, por sua vez, 
justifica-se pelo fato de que os enunciados que possuem maior visualização propagam 
um conteúdo que teve grande alcance popular e, por consequência, uma maior 
probabilidade de influência sobre os interlocutores. Tudo isso nos fez chegar a três 
vídeos, sendo eles: “Intervenção mãelitar e treta de casal”, “A menina esquizofrênica” e 
“As crianças não me amam mais!”, os quais apresentavam, respectivamente, até o dia 
08/08, 346 mil, 345 mil e 324 mil acessos cada. 

Esclarecida a coleta do corpus, destacamos que a abordagem qualitativa dos dados foi 
utilizada como forma para se alcançar os objetivos elencados. Nessa técnica de análise, 
o pesquisador possui autonomia para exercer influência sobre os dados analisados, pois 
o que é abstraído como resultado depende das experiências que ele tem com o mundo. 
Na concepção de Oliveira (2013, p. 37) o processo de uma abordagem qualitativa 
“implica em estudos segundo a literatura pertinente ao tema, observações, [...] análise 
de dados, que deve ser apresentada de forma descritiva”, o que é caro ao nosso estudo, 
uma vez que esses fatores possuem grande relevância na construção conceitual do 
pesquisador, sobretudo dentro de uma Linguística Aplicada que transgride as 

categorizações do pensamento. 

Na trilha de nossas discussões, o estudo sobre a gameplay e questões de alteridade, 
identidade e corpo ideológico partiu do método proposto por Ginzburg (1989), a saber, 
o Paradigma Indiciário, tendo em vista que ele faz com que o pesquisador participe da 
investigação não como um sujeito alheio ao objeto, mas como um indivíduo que faz 
parte do processo, e que, nele, encontra “pistas” a fim de chegar à raiz do problema. 

 
Resultados e Discussões 

 

Como ressaltado anteriormente, de acordo com Bakhtin (2016), não é possível pensar 
os gêneros discursivos fora das esferas da atividade humana. Assim, as implicações de 
entender os enunciados (orais e escritos) dentro de um contexto social e histórico faz 
com que eles sejam relativamente estáveis, assumindo, portanto, características 
específicas em tempos e espaços diferentes. Dessa forma, quando os sujeitos 
interagem entre si por meio da linguagem, eles o fazem com uma finalidade discursiva 
(conteúdo temático), projetada em uma estrutura própria (construção composicional), a 
partir de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua (estilo). 

Esses três elementos — o conteúdo temático, a construção composicional e o estilo —
fundamentam teoricamente a nossa caracterização da gameplay como gênero 
discursivo. Em seus estudos, Bakhtin (2016) diferencia os gêneros primários (simples), 
que são espontâneos e vinculam-se diretamente ao contexto imediato, dos secundários 
(complexos), os quais surgem em condições sociais e culturais mais complexas, com 
amplo desenvolvimento e organização, a partir da união de outros gêneros mais 
simples. À vista disso, consideramos, em nossa análise, a gameplay como um gênero 
discursivo secundário, pois nele se fixa um conglomerado de gêneros que, em sua 
natureza enunciativa, combinam múltiplas semioses — imagem, som, texto verbal etc. 

É importante ressaltar que os três elementos constituintes do gênero discursivo, 
concebidos na gameplay, são influenciados pela esfera digital em que circulam, pois 
nela as condições de produção, circulação e recepção são bem delimitadas. Sendo 
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assim, o gamer (aquele que joga), ao publicar seu conteúdo, lança mão de uma série 
de recursos estilísticos e composicionais que situam os enunciados em uma 
comunidade com identidades afins. Em nossa pesquisa, os enunciados selecionados 
foram construídos a partir de gameplays do jogo Free Fire, desenvolvido para 
dispositivos mobile, o que faz com que o gênero se preencha de particularidades. Neste 
game, os participantes podem optar por jogar em grupo e, assim, conectar-se por 
chamada de voz com outros sujeitos que acessam a partida em localidades distintas. 
Por esse motivo, além de interagir com aqueles que assistem aos seus vídeos no canal 
do Youtube, a Samira Close dialoga, ainda, diretamente com aqueles que formam seu 
grupo no jogo. 

Dessa forma, percebemos que a construção composicional do gênero se organiza a 
partir da sobreposição de diferentes linguagens. No conteúdo da Samira Close, a 
gameplay publicada em seu canal do Youtube surge a partir de um processo de edição 
gráfica. Cotidianamente, a drag queen trabalha com a transmissão de stream no 
facebook, ou seja, com o compartilhamento ao vivo de gameplays de diferentes jogos, 
em um intervalo de tempo que chega a durar horas. A partir disso, a artista cria, 
posteriormente, recortes dos momentos mais relevantes da sua transmissão, e os posta, 
de forma compilada, no Youtube, com duração de tempo que dificilmente chega a 
ultrapassar dez minutos. 

Na imagem 1, percebe-se que a construção composicional da gameplay surge a partir 
do próprio layout do jogo que está sendo transmitido, e ele, por si só, já carrega uma 
combinação de diferentes códigos semióticos, como as cores, as formas, o texto verbal 
escrito e os efeitos sonoros. Esses elementos elucidam a característica relativamente 
estável da gameplay, tendo em vista que, por mais que o gênero discursivo parta de um 

cenário preestabelecido, este será determinado pelo jogo elencado pelo streamer. 

Anexo a esse plano de fundo, destaca-se, no canto inferior esquerdo, a imagem em 
miniatura da drag queen, criada para estabelecer uma relação mais direta com seus 
interlocutores. Desse modo, as pessoas que a assistem acompanham suas reações 
enquanto ouvem seus comentários e observam a transmissão da gameplay. Junto a 
isso, há, no canto inferior direito, a imagem de uma criança, utilizada como 
representação de um interlocutor que formou grupo no Free Fire com a Samira Close. 
No centro da tela, observa-se, ainda, o texto “coloca eu”, que se configura como legenda 
da fala deste interlocutor. Como é possível notar, estão imbricados na gameplay 
enunciados, estilos e linguagens que tornam complexa a composição do gênero 
discursivo, promovendo, assim, uma construção híbrida (BAKHTIN, 2015). Todo esse 
confronto de vozes, que se manifestam em legendas, comentários, músicas, mapas e 
videogames se coordenam para firmar o processo de diálogo entre a artista e seus 
seguidores, fixando-os cada vez mais no jogo enunciativo. 

Traços como o layout de videogames, a tela em miniatura do jogador e os comentários 
deste ao longo da gameplay são mecanismos que respondem diretamente à função 
social do gênero discursivo e, portanto, compõem seu estilo funcional. Isso significa 
dizer que esses elementos estão para a gameplay da mesma forma que o resumo 
acadêmico está para o artigo científico, ou seja, são partes constitutivas da sua 
estrutura. Paralelo à subcategoria do estilo funcional, atua, ainda, o estilo individual 
(estilo do falante ou de quem escreve), refletindo a particularidade do enunciador 
(BAKHTIN, 2016). Assim, a Samira Close se apropria de recursos linguísticos que vão 
denotar sua posição enunciativa, social, histórica e cultural. Todo esse estilo individual 
é construído desde as decisões que ela toma ao se deparar com confrontos dentro do 
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videogame até o modo como articula, no processo de comunicação, sua linguagem, 
seja ela oral, escrita ou corporal. 

Devido à esfera em que os enunciados circulam, a Samira Close, na condição de 
streamer, prima por uma variedade que foge do padrão da Língua Portuguesa, 
incorporando, em seu discurso, termos específicos de videogames, como “tá miado” 
(saiu de vista), “muito op” (muito forte) e “pegar loot” (saquear). Além disso, é traço 
recorrente em seu estilo individual o uso de palavras de baixo calão, as quais contribuem 
para a construção de uma personagem com acabamento grotesco. Na perspectiva 
bakhtiniana, as formas grotescas fazem parte de uma cultura cômica que promove o 
rebaixamento de uma cultura oficial/séria, de modo a romper, em certa medida, com as 
forças reguladoras que atuam sobre os indivíduos (BAKHTIN, 1987). 

Ao levarmos em consideração o espaço no qual a drag queen está inserida, a saber, o 
mundo gamer, ramificado de um ideário nerd/geek, percebe-se que a cultura oficial 
vigente nessa esfera é caracterizada pela presença de homens héteros que, segundo 
Gasoto e Vaz (2018), são produtos de uma naturalização promovida por uma sociedade 
que os elege como os únicos capazes de lidar, no ambiente digital, com a 
competitividade e a violência de alguns jogos. Desse modo, ao ocuparem os espaços 
de supervalorização de pessoas desse tipo, as mulheres hétero e os integrantes da 
comunidade LGBTQI+ não raro sofrem repressão quando afirmam suas identidades. 
Como podemos ver nas imagens 2 e 3, em momentos distintos da gameplay, a Samira 
Close é chamada de “viado”, termo que costuma ser usado para caracterizar, de forma 
negativa, um homossexual. É, pois, nesse contexto que sua linguagem grotesca, 
diretamente ligada ao cômico, age como uma força regenerativa, popular e dialógica, 
rebaixando o discurso sério/preconceituoso que domina esse campo da atividade 

humana. 

Sendo assim, o corpo da drag queen — aqui visto de forma ideológica, não biológica — 
representa um objeto que deixa de ser domesticado, individual e confinado. Para além 
disso, ele assume caráter coletivo e genérico (BAKHTIN, 1987), e reflete algo em 
trânsito, inacabado, não fechado, ou seja, fora de uma cultura oficial. Nesse ponto, é 
importante frisar que uma drag queen não se iguala a uma mulher transexual ou travesti. 
A concepção de drag vincula-se diretamente a um trabalho artístico, ou seja, trata-se de 
uma personagem que surge como tal apenas no espaço público, como forma de 
trabalho (LOURO, 2004), de modo que qualquer pessoa, independentemente do gênero 
ou orientação sexual, pode adotar a esse movimento. 

Em sua representação, o corpo da Samira Close, visto como linguagem, situado de 
forma social, cultural e histórica, subverte, em um primeiro momento, a cultura patriarcal 
vigente no universo dos jogos. Embora a personagem ganhe vida a partir de um homem, 
este, além de ser assumidamente gay, apropria-se de traços femininos para ocupar, a 
partir da gameplay, espaços de resistência, utilizando perucas e maquiagens delineadas 
e coloridas. No entanto, ainda na condição de drag, a personagem nem sempre lança 
mão desses elementos “femininos”, tendo em vista que eles nem sempre estão 
presentes nas gameplays analisadas. Somado a isso, há o fato de que a Samira Close 
é uma drag barbada, o que reafirma, junto aos demais aspectos, sua condição grotesca, 
tornando-a subversiva também em relação à própria cultura drag, dominada por artistas 
que costumam se aproximar fielmente à figura feminina (Pabllo Vittar, Gloria Groove, 

Rupaul etc.). 
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Todo esse processo de afirmação e resistência acabam, por consequência, 
influenciando direta e indiretamente as pessoas que optam por assistir aos enunciados 
da Samira Close. De acordo com Bakhtin (2011), é por meio do excedente de visão que 
os sujeitos promovem acabamentos de outros sujeitos: em sua posição exterior 
(exotópica), o sujeito “X” consegue enxergar coisas no sujeito “Y” que este, do local que 
ocupa, não é capaz de enxergar. Por consequência, as pessoas só se completam ao 
entrarem em processos de interação com outras pessoas, em uma troca mútua de 
valores. Sendo assim, ao consumirem o produto da drag queen, os internautas se 
refletem e se refratam nela, e vão, em processos de alteridade, construindo suas 
identidades. É, pois, somente na interação com o outro que os indivíduos se afirmam no 
mundo, e suas relações dialógicas permitem que eles se completem, algo que não 
aconteceria na individualidade. 

Como já mencionado, na esfera digital, mais especificamente no ambiente da gameplay, 
as relações dialógicas são altamente influenciadas pela tecnologia. No que se refere à 
drag analisada, a interação estabelecida entre ela e seus seguidores pode ser vista 
como fruto de uma sociedade da exposição, na qual “cada sujeito é seu próprio objeto-
propaganda; tudo se mensura em seu poder expositivo” (HAN, 2017, p. 31-32). Nesse 
contexto de múltiplas conexões e acesso à rede, mais do que uma streamer a Samira 
Close assume a profissão de influenciadora digital, pois seus vídeos, além de passarem 
por processos de monetização, atingem um grande público, e essa ampla influência 
sobre os internautas justifica em grande parte o conteúdo temático propagado pela 
personagem. 

Desse modo, ao ocupar espaço na gameplay, a drag faz surgir uma arena na qual há o 
embate de diversas vozes/discursos. Além de contribuir com o acabamento das 
identidades de seus interlocutores, a Samira Close carrega, ainda, o interesse de obter 
“likes” e compartilhamentos, pois são justamente elementos como esses que a faz ter 
alcance e prestígio na web. Portanto, a gameplay produzida pela personagem analisada 
traz consigo um conteúdo temático fundamentado em vínculos dialógicos, e nele 
reverberam a afirmação e reafirmação do público LGBTQI+, o consumo, a resistência e 
outros temais mais. 

 
Conclusão 

 
A partir da análise realizada, percebemos que o ambiente digital é um espaço de 
múltiplas conexões e a complexidade da esfera virtual impacta fortemente a vida dos 
indivíduos. A popularização de jogos virtuais, sobretudo com o avanço de dispositivos 
mobile, fez com que as pessoas criassem um hábito de ficar em casa nos finais de 
semana, em interações constantes com as telas. 

Esse cenário, sem dúvidas, alimenta o surgimentos de gêneros discursivos alinhados à 
cultura gamer, como a gameplay, e os enunciados desse campo da atividade humana 
trazem consigo elementos que refletem posições axiológicas dos enunciadores, 
contribuindo, assim, com o acabamento das identidades de seus interlocutores. No caso 
da Samira Close, percebemos que o conteúdo temático, a construção composicional e 
o estilo que pairam sobre a gameplay dão conta não apenas de formas linguístico-
verbais do enunciado, mas também de um contexto extraverbal, marcado pela 
exposição, por formas grotescas e por uma cultura não-oficial que destrona um discurso 

dominante. 
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A drag queen, além de subverter a cultura dominante dos videogames, subverte também 
o próprio cenário drag, e é vista, nesse contexto, como referência para aqueles que a 
assistem. Por meio das gameplays, os interlocutores se refletem e se refratam e é 
justamente essa interação que os situam no mundo. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - As crianças não me amam mais (1min1s) 
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Figura 2 - As crianças não me amam mais (3min32s) 

 

 

Figura 3 - As crianças não me amam mais (3min41s) 
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TÍTULO: Rotas de teatro moderno no Rio Grande do Norte (1940-1952): as turnês 

teatrais de Renato Vianna e do Teatro do Estudante do Brasil, no Teatro Alberto 

Maranhão  

Resumo 

Este artigo apresenta o plano de pesquisa que consiste na investigação da atividade 
teatral em seus diferentes aspectos que se insere na pesquisa Rotas de teatro moderno 
no Rio Grande do Norte (1940-1952): as turnês teatrais do TEB, no Teatro Alberto 
Maranhão, a qual tem como foco apresentar reflexões acerca do processo da 
construção de um novo cenário cultural. Para tanto, refere-se ao processo de 
modernização do teatro brasileiro no século XX, no qual destacam-se os grupos 
amadores. A pesquisa enfoca o desenvolvimento da atividade teatral em Natal no 
período de 1930 a 1952, observando a inclusão desta capital como parte do circuito das 
turnês teatrais, dentre elas a empreendida pela companhia amadora Teatro de 

Estudantes do Brasil (TEB), dirigida por Paschoal Carlos Magno. 

 
Palavras-chave: Teatro brasileiro; amadorismo; história; teatro; modernização. 

TITLE: Routes of modern theater in Rio Grande do Norte (1940-1952): the theatrical 

tours of Renato Vianna and the Student Theater of Brazil, at Alberto Maranhão Theater 

Abstract 

This paper presents the research plan that consists of the investigation of theatrical 
activity in its different aspects that is part of the research Routes of modern theater in 
Rio Grande do Norte (1940-1952): the theater tours of TEB, at Teatro Alberto Maranhão, 
which focuses on presenting reflections on the process of building a new cultural 
scenario. To this end, it refers to the process of modernization of Brazilian theater in the 
twentieth century, in which amateur groups stand out. The research focuses on the 
development of theatrical activity in Natal from 1930 to 1952, noting the inclusion of this 
capital as part of the circuit of theatrical tours, including that undertaken by the amateur 
company Students' Theater of Brazil (TEB), directed by Paschoal Carlos. 
 

  

 

Keywords: Brazilian theater; amateurism; story; theater; modernization. 
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O teatro brasileiro passa por muitas transformações ao longo do século XX no sentido 
de sua modernização. Esse processo caracterizou-se por incluir os grupos 
amadores em substituição as companhias profissionais. Os grupos amadores tiveram 
papel importante nesse processo na medida em que conquistaram seu espaço como 
companhias que desempenhavam atividades teatrais de qualidade e com propostas 
estéticas inovadoras. Nessa rede de amadorismo tem se a visibilidade de outros grupos 
importantes nesse processo. No Rio de Janeiro estavam os grupos Teatro Experimental 
Negro, o Teatro Universitário e d’Os Comediantes, assim como em Pernambuco com o 
Teatro de Amadores de Pernambuco e o Teatro de Estudante de Pernambuco (TEP). O 
artista que esteve engajado nessa trajetória de busca por uma valorização do 
amadorismo foi o Renato Vianna, que juntamente com o Paschoal acompanhou as 
turnês pelo Norte, incluindo Natal. Nesse contexto de alteração de uma lógica 
cultural, os grupos amadores de teatro tiveram grande atuação, 
alcançando paulatinamente o lugar de destaque, em contraposição as companhias 
profissionais. “A disseminação do teatro amador, como prática desinteressada e guiada, 
era o princípio que nortearia a constituição de uma arte que contribuísse para o 
desenvolvimento do país.” (FONTANA, Fabiana Siqueira). Além disso, convém frisar o 
papel desempenhado pelo governo de Vargas no processo de modernização do teatro 
brasileiro, financiando turnês, como é o caso do TEB, e institucionalizando a cultura 
como parte de uma política de Estado. Paschoal Carlos Magno foi quem iniciou a 
prática teatral do Teatro de Estudantes do Brasil (TEB), que esteve em atividade entre 
1939 a 1980. Defensor ferrenho do amadorismo, buscou a descentralização cultural 
como forma de colaboração do desenvolvimento do país. O mentor lutou para que esse 
grupo ganhasse visibilidade e assim tivesse os mesmos benefícios que as companhias 
profissionais, como a incorporação de cenários, encenadores e espaços adequados 
para as apresentações. O amadorismo foi inserido em um processo de investigação de 
suas práticas, tendo como ponto inicial a participação de pessoas desconhecidas, já 
que na atividade teatral profissional sempre esteve organizada em torno figuras 
centrais (primeiros atores ou primeiras atrizes), estrelas que carregavam a imagem da 
companhia. Já no caso do TEB, por exemplo, não havia uma atuação 
central, mas sim uma preocupação com o conjunto do elenco. No Rio Grande do Norte 
ainda estava se consolidando uma cena teatral, com isso, a vinda de outras companhias 
possibilitou um crescimento das atividades teatrais. Sendo assim, possibilitou o diálogo 
entre o TEB e o Lauro Montes Filho, amador em Mossoró. Criando laços de afinidades 
que possibilitou uma fonte acessível para entendimento da cena vigente no período de 
1971, por meio das trocas de correspondências. Em conjunto com as demais capitais 
do país, a cidade de Natal esteve atrelada a esse processo de transformação do 
panorama cultural brasileiro. Em 1904, no bairro da Ribeira, é inaugurado o 
teatro Carlos Gomes, hoje conhecido como Alberto Maranhão. Além disso a cidade 
esteve incluída no circuito de turnês internacionais e nacionais, como a realizada 
pelo TEB. "A cidade litorânea, agora com uma moderníssima casa teatral, atraía cada 
vez mais artistas itinerantes que saíam da capital da República para excursionar tanto 
para o sul quanto para o norte do país" (OTHON, 2006, p.122). A intensificação da 
atividade teatral ocasionou a articulação dos públicos em âmbito nacional e 
internacional. Portanto, essa pesquisa concentra-se na análise da reformulação de um 
teatro inédito que apoiar-se-ia com as tendências que estavam em evidencia na Europa 
e nos Estados Unidos por justificar essa prática como desenvolvida. A cena local, 
seguindo o que acontecia no restante do país, era dominada por apresentações 
musicais, teatro de revista e comédias, repertório que desde a segunda metade do 
século XIX compõe a cultura.  
 
Metodologia 
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A PESQUISA FOI REALIZADA NAS SEGUINTES ETAPAS: 

Textos bibliográficos; Contextualização; Cronologia; Pesquisa em periódicos. 
Apresentação em Congresso 

Inicialmente a pesquisa consistiu na leitura de referências bibliográficas que 
contextualizassem o período histórico em que se situava o Teatro de Estudantes do 
Brasil – TEB e o teatro potiguar. 

Foram lidos artigos, periódicos e livros. 

Dentre esses textos, destaco a relevância do Shakespeare, teatro moder no e 
movimento amador – a experiência do Teatro do Estudante do Brasil de Paschoal Carlos 
Magno escrito por Fabiana Siqueira Fontana. 

Pois me ajudou a entender que como iniciou a prática teatral amadora, a sua 
característica inédita e importante para o desenvolvimento do teatro brasileiro, a partir 
da utilização de dramaturgias clássicas. Os investimentos gerados para a criação da 
turnê ao Norte e como se deu a locomoção desse grupo, pensando nas propostas 
cenográficas que seriam modificadas em cada espaço que se apresentava. 

Em seguida, foi criado um método de cronologia (matriz de periodização), onde pude 
elencar eventos relativos ao TEB durante sua passagem por Natal. Além disso, procurei 
sistematizar o repertório dramatúrgicos apresentado pelo grupo durante a viagem, 
separando por data, para que assim ficassem acessíveis as informações retiradas de 

fontes secundárias e primárias, os periódicos. 

Guiada pelas leituras realizadas incialmente, parti para a busca por fontes primárias, 
que foram os jornais “O Poti”, “Diário de Natal” e “A ordem” no período de 1939 a 1959. 
Esses periódicos encontram-se digitalizados na Hemeroteca Digital, canal de acesso 

aos acervos de jornais da época disponibilizado pela Biblioteca Nacional. 

A ler o jornal, buscava observar: 

A busca iniciava por cada data período de apresentação, o público que esteve presente, 
quais as dramaturgias peças apresentadas e os impactos que isso gerou por meio da 

análise dos periódicos. 

Foi observado também como estava distribuída a publicação do anúncio das peças em 
termos de seleção de temas por página, contudo, dos periódicos utilizados “O Poti”, “O 
diário de Natal” e “A Ordem”, apenas o segundo utilizava uma técnica de agrupamentos 

de anúncios com a mesma temática. 

Para concretizar todo o estudo teórico atrelado a prática de busca nos jornais, tive a 
chance de estar presente em um congresso apresentando os primeiros estágios da 
pesquisa. O congresso em questão foi o X encontro de Associação Brasileira de 
Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas – Abrace. Juntamente com estudantes 
dos mais variados estados, apresentei um banner com as propostas dessa pesquisa na 
iniciação científica. A experiência em construir a base que seria avaliada por uma 
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pesquisadora, desencadeou o processo de autonomia como pesquisadora ainda em 
âmbito acadêmico, sendo então presenteada pela presença de uma das principais 
estudiosas do TEB, Fabiana Fontana. 

 

Resultados e Discussões 

 

A investigação do processo de modernização ocorrido em meados do século XX 
potencializou a construção de um diferente entendimento quanto ao teatro potiguar. A 
participação de Natal como local de recepção para novas sugestões de repertório 
cênico, assim como a vinda do TEB e a influência do Paschoal Carlos Magno construiria 
conexões com outros polos de produção cultural, incluindo os grupos amadores locais. 

O fruto dessa pesquisa motivou uma busca por toda a problemática de uma cidade que 
estaria em desenvolvimento e foi ensinado a produzir sua historiografia, como 

apropriação de seu progresso e efetivação como centro de criação teatral. 

A busca por informações no acervo digital, possibilitou para além de uma pesquisa, o 
desejo motivador de compreender as questões de cada período em que ocorreram as 
turnês, em como a presença desse grupo de notoriedade trouxe aos cidadãos 
Natalenses a amplitude de conhecimento impulsionados pela globalização, a 
aproximação com pesquisadores e teatrólogos que democratizaram o que considerava-
se erudito. 

 
Conclusão 

 

concepção do macro, pois a partir desse contato com uma parte de nossa construção 
histórico artística pudemos acessar outros pontos de vistas, desenvolvendo a criticidade 
em relação a esse processo de continuação de uma nova e determinada fase de 
adaptação aos novos ideais propostos. 

A pesquisa ainda busca por possíveis respostas para outras indagações que não se 
resolveram no decorrer do processo. 

Contudo, um novo projeto foi instigado em paralelo com este, tendo como fonte de 
pesquisa os grupos amadores do RN instigado a partir da participação efetiva do TEB 

como percussor da cena teatral amadora do Brasil. 
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Fonte: Biblioteca nacional digital Brasil Edição 01897 – Natal, 6 de Junho de 1949 – 
Jornal “Diário de Natal” Apresentação do festival de Shakespeare coma apresentação 

de “Romeu e Julieta” e “Hamlet”. 
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Fonte: Biblioteca Nacional Digital Brasil Edição 04802 – Natal, 12 de Fevereiro de 1952 
– Jornal “A Ordem”. Apresentação da peça “Ekuba” para sessão exclusiva para 
trabalhadores sindicalizados. 
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Banner de apresentação da Iniciação Científica no Congresso - Abrace, 2018. 
Exposição do projeto com foco na apresentação dos resultados iniciais. 
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TÍTULO: CIDADES SUSTENTÁVEIS E ENERGIAS RENOVÁVEIS 

Resumo 

Com a preocupação ambiental e a busca por fontes de energias mais confiáveis em 
relação a durabilidade e preço, a produção e construção de empreendimentos de 
energias renováveis solar e eólica se multiplicaram pelo Brasil nas últimas décadas. A 
produção destas energias estão presentes nas zonas costeiras dos estados brasileiros 
e que atualmente segue para uma interiorização. A energia eólica se destaca com maior 
presença no nordeste do país, já a produção de energia solar, está distribuída em todas 
as regiões do Brasil. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 
no estado do Rio Grande do Norte (RN, Brasil) o consumo e produção de energias 
renováveis vem ocorrendo com maior intensidade nos últimos anos, por ser um território 
de clima tropical e com constância na velocidade dos ventos, a produção deste tipo de 
energia é mais favorável, principalmente energias eólica e solar, causando mudanças 
no cenário econômico, ambiental e social do estado. 
 
Palavras-chave: Cidades, Sustentabilidade, Desenvolvimento Humano, Energias 

Renováveis 

TITLE: SUSTAINABLE CITIES AND RENEWABLE ENERGY 

Abstract 

With environmental concerns and the search for more reliable energy sources in relation 
to durability and price, the production and construction of renewable solar and wind 
energy projects have multiplied throughout Brazil in recent decades. The production of 
these energies is present in the coastal zones of the Brazilian states and is currently 
moving towards an interiorization. Wind energy stands out with greater presence in the 
northeast of the country, while solar energy production is distributed in all regions of 
Brazil. According to the National Electric Energy Agency (ANEEL), in the state of Rio 
Grande do Norte (RN, Brazil) the consumption and production of renewable energy has 
been occurring more intensely in recent years, as it is a territory of tropical climate and 
with Due to the constant wind speed, the production of this type of energy is more 
favorable, mainly wind and solar energy, causing changes in the economic, 
environmental and social scenario of the state. 
 

Keywords: Cities, Sustainability, Human Development, Renewable Energy 

Introdução 

A questão ambiental vem ganhando cada vez mais espaço nos dias atuais devido a 
exploração de seu capital natural através de atividades antrópicas, resultando em 
problemas ambientais e urbanos que atingem cada vez mais a população mundial. O 
uso exacerbado dos recursos naturais causa, e caso não ocorra uma mudança de 
comportamento, irá causar ainda mais uma falta de capital natural para as próximas 
gerações, de modo que sua exploração sem limites poderá causar um impacto no meio 
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ambiente que, por sua vez, necessitará de tempo para se restabelecer. Neste cenário, 
o desenvolvimento sustentável é uma forma de controle e mitigação dos impactos 
socioambientais causados pela ação do homem. Uma das formas de promoção deste 
desenvolvimento, é através de ações voltadas à conservação, proteção e uso adequado 
desses bens ambientais. Podemos citar como exemplo de um uso de alternativas 
sustentáveis a produção de energias renováveis. “Contribuindo ainda mais nesta 
perspectiva, diversas cidades ou países vêm oferecendo incentivos reais para a ampliar 
a participação das fontes renováveis na capacidade total de geração” (Dupont, et al, p 
77, 2015). A produção de energias renováveis é uma demanda socioambiental que se 
mostra eficaz em relação a preservação do capital natural da terra, de modo que a 
utilização deste tipo de energia (ex: eólica, solar, hidráulica), não afeta o meio ambiente 
por ser uma energia que não se esgota, é renovável. Dessa forma, a busca por 
alternativas sustentáveis quanto a produção de energia, de forma menos agressiva e de 
menores provocações de riscos ambientais, é um movimento crescente no país.“Se, por 
um lado, as reservas de energias oriundas de combustíveis fósseis são relativamente 
reduzidas, por outro, os potenciais hidráulicos, da radiação solar, da biomassa e da força 
dos ventos são suficientemente para garantir a auto-suficiência energética do país” 
(ANEEL,2007). O nosso país é rico em potencial renovável para produção de diversas 
formas de obtenção de energia. O nordeste é conhecido por ter um grande potencial 
energético, onde empresas, tanto nacionais como internacionais, investem na geração 
de eletricidade sustentável. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL), no estado do Rio Grande do Norte (RN, Brasil) o consumo e produção de 
energias renováveis vem ocorrendo com maior intensidade nos últimos anos por ser um 
território de clima tropical e com constância na velocidade dos ventos, onde a produção 
deste tipo de energia é mais favorável, principalmente energias eólica e solar, causando 
mudanças no cenário econômico, ambiental e social do estado. Atualmente o Estado do 
Rio Grande do Norte é o maior produtor de energia eólica do Brasil, e o desenvolvimento 
de energia solar no estado, apesar de recente, também aponta como um 
empreendimento promissor, “É esperado que até 2040 esta seja a fonte renovável de 
energia mais importante e significativa para o planeta (BRITO et al.,2011) 
 
Metodologia 

 
Esta pesquisa foi desenvolvida em três etapas. Durante o período de novembro de 2017 
à agosto de 2018, foram realizados fichamentos embasados em materiais teóricos com 
a temática de cidades, energia e desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, 
vulnerabilidade socioambiental e adaptabilidade dos espaços urbanos. Nos meses de 
julho de 2018 à junho de 2019, dados secundários sobre empreendimentos de energias 
renováveis (solar e eólica) no Brasil, especificando os empreendimentos do Nordeste e 
do Rio Grande do Norte foram coletados. Todavia, foi realizado o realizado o 
mapeamento dos municípios onde existe a produção de energias renováveis eólica e 
solar no estado do RN, através de dados da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL), bem como a identificação dos tipos de empreendimentos e a quais 
proprietários eles pertenciam. Por fim, a terceira etapa, realizada entre os meses de 
maio de 2019 à julho de 2019, corresponde à análise do desenvolvimento sócio 
econômico de empreendimentos de energias solar e eólica no Brasil, assim como a 
produção destas energias no RN. Para isso, o software ArcGIS foi utilizado com a 
finalidade de converter em mapas as informações coletadas pela plataforma da ANEEL 
a respeito da distribuição geográfica dos empreendimentos. Porém, cabe apenas à 
temática deste trabalho, a primeira e segunda etapa. 
 
Resultados e Discussões 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1242 

 

 

Através da pesquisa documental resultante da coleta de dados ofertados pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), foi realizado o mapeamento dos municípios onde 
existe a produção de energias renováveis eólica e solar no estado do Rio Grande do 
Norte. Quanto ao crescimento dos número de empreendimetnos de energia solar e 
eólica instalados no estado nos últimos 3 anos, observa-se que a quantidade de 
empreendimentos de energia eólica cresceu 93,3% em relação a quantidade de 
números de empreendimentos do ano de 2016. 

A pesquisa documental (resultante da coleta de dados ofertadas pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica - ANEEL) também possibilitou a descrição do número de 
empreendimentos renováveis em funcionamento no estado do Rio Grande do Norte. 
Através do mapeamento da distribuição em porcentagem dos proprietários (grupos 
empresariais nacionais ou internacionais que diretamente ou indiretamente por meio de 
subsidiárias regionais) de empreendimentos de energia eólica e em quais municípios 
estes estão integralizados, percebeu-se que a maioria dos proprietários dos parques 
são originalmente estangeiros utilizando-se de subsidiáras regionais. 

Quanto à distribuição de empreendimentos de energia solar por proprietário e 
municípios no estado, do pequeno número de empreendimentos de energia solar são 
identificados cinco proprietários nacionais (sendo um empreendimento correspondente 
à produção independente por Juliano Carvalho Dantas; um empreendimento 

pertencente à Petrobras; e três empreendimentos pertencentes à Energia Solar Spe). 

 
Conclusão 

 
A partir da preocupação ambiental e também da busca por fontes de energia mais 
confiáveis em relação a durabilidade e preço, a produção e construção de 
empreendimentos de energias renováveis solar e eólica se multiplicaram pelo Brasil. E 
como observado, a produção destas energias estão presentes principalmente nos 
interiores dos estados, onde a energia eólica se destaca com maior presença no 
nordeste do país. Já a produção de energia solar, está distribuída em todas as regiões 
do Brasil. O Rio Grande do Norte é um estado com enorme capacidade de produzir 
energias renováveis. Como visto, é o estado líder em produção de energia eólica. A 
energia solar também vem se desenvolvendo no estado com maior rapidez nos últimos 
anos. De acordo com ABEEólica (Associação Brasileira de Energia Eólica) estima-se 
que a indústria de energia eólica deve gerar mais de 200 mil empregos no Brasil até o 
ano de 2026, e até o ano de 2016, o número de empregos diretos passava de 150 mil. 
Ademais, a ABEEólica estima que para cada novo megawatt instalado, 15 empregos 
(de forma direta ou indireta) serão criados. Segundo a Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial (ABDI), empreendimentos de energias renováveis são 
compostos por cinco grupos de atividades, sendo estes ao todo capazes de gerar 52 
profissões e ocupações: construção e montagem; desenvolvimento de projetos; ensino 
e pesquisa; manufatura; e por fim, operação e manutenção. Embora se tenha explanado 
algumas perspectivas futuras a respeito da eólica - afinal o destaque regional do Rio 
Grande do Norte vai para a produção desta energia sustentável- algumas questões 
ainda permanecem incertas. Dentre elas podem ser destacadas a) como regionalizar o 
consumo dessa energia e não apenas a sua produção? b) qual é o futuro da eólica? 
Cabe então o estabelecimento e, ou estreitamento de laços efetivos entre a academia 
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(universidade) na produção de conhecimento e intervenção, aos órgãos públicos sob a 
perspectiva de administração e garantia do “citymarkenting” bem como da 
regionalização no consumo da energia eólica, bem como a participação do setor privado 
visando atender às problemáticas citadas anteriormente. 
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Resumo 

A pesquisa tem como objetivo estudar os conflitos, práticas de cura, espaço e meio 
ambiente da comunidade da lagoa de tapara em Macaíba. Os índios Tapará começou 
a sua política para suas identidade serem reconhecidas em 2010. O projeto tem como 
importância estudar os ambiente como um instrumento político, por exemplo a 
agricultura família, o uso de plantas medicinais e a luta pela água o impacto monocultura 
da cana de açúcar, esses fatos vem se tornando pautas políticas para uma articulação 
entre a esfera psíquico, física e social. A comunidade indígena de Tapara também tendo 
como engajamento o espaços públicos e começa a discutir afirmando a situação 
territorial  e, que se encontram. 
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TITLE: Conflict, healing practices, space and environment: the territorialization process 

in the Tapará Lagoon indigenous community, in Macaíba-RN. 

Abstract 

The research aims to study the conflicts, healing practices, space and environment of 
the tapara lagoon community in Macaíba. The Tapará Indians began their policy for their 
identity to be recognized in 2010. The project has the importance of studying the 
environment as a political instrument, for example family farming, the use of medicinal 
plants and the struggle for water, the monoculture impact of sugarcane. sugar, these 
facts have become political guidelines for an articulation between the psychic, physical 
and social sphere. The indigenous community of Tapara is also engaged in public 
spaces and begins to argue by affirming the territorial situation that they are in. 
 
Keywords: Indians; Territory; Politics; Conflicts 

Introdução 

A comunidade indígena “Tapuias da Lagoa de Tapará”, encontra-se na zona rural, entre 
os municípios de São Gonçalo do Amarante e Macaíba, Rio Grande do Norte, a 35,7 
km, respectivamente, da capital do estado, contando com 499 pessoas, no ano de 2018. 
Os mesmos vêm se mobilizando politicamente junto ao movimento indígena do estado 
desde 2010. Segundo Almeida (2011) estas “novas etnicidades” advém de um 
investimento coletivo numa identidade cultural, no qual as circunstâncias e realidades 
presentes moldam as categorias emergentes, estando esses agentes sociais 
organizados politicamente através de autorepresentações e práticas, que mantém 
vínculos solidários, para além da sua própria alusão a determinada ancestralidade, a 
fim de conquista políticas públicas de seus interesses em interlocução com o Estado. 
Em Tapará nota-se nas narrativas dos indígenas uma memória coletiva (POLLAK, 1989) 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1245 

 

sendo acionada, disputando com uma narrativa da “não existência de povos indígenas 
no Rio Grande do Norte” contemporâneo. Essa população passa a transformar suas 
ações cotidianas em torno dessa nova identidade coletiva em consolidação, buscando 
demarcar diacriticamente sua etnicidade, a fim de transmitir uma linguagem de 
resistência aos outros não indígenas da região. Segundo Cunha (2009) a etnicidade é 
uma linguagem no qual se transmite em signos, através de uma representação externa 
pouco atenta a diversidade e que remete a um valor tradicional daquilo que se acredita 
ser o índio. Visto em Tapará através do uso do ritual toré, da retomada e uso das plantas 
medicinais, da corrida de toras, como elementos festivos na feira de cultura que estes 
realizam anualmente, entre outros sinais identitário. A organização política étnica, no 
qual está intricada aos contextos intersocietários, fazem parte de um quadro dado pelo 
Estado-nação. Para este o território é uma ferramenta a ser governada e administrada, 
o qual os povos indígenas constroem uma identidade coletiva e organizada (unidade 
política-administrativa), reestruturando o espaço, seu uso, suas formas culturais, seus 
vínculos e memória, por cima de um contexto histórico determinado, em concomitância 
as reconstruções pelo Estado. Sendo isto o que Oliveira (1999) chamou de 
territorialização. Com a constituição de 1988, o qual coloca os indígenas como sujeitos 
de direitos coletivos (BAINES, 2012), os mesmos passam a demandar direitos, como ao 
acesso e uso das terras tradicionais. Como também, o fim constitucional das medidas 
tutelares, permitiu a autoafirmação e a comunicação direta com o Estado, 
ressignificando politicamente as categorias identitárias de autoafirmação e 
instrumentalizando-as a fim de obter conquistas políticas, permitindo uma “reparação 
histórica”, inviabilizada por políticas estatais que propiciaram o apagamento dessas 
etnias no Estado. Segundo Cavignac (2003), no Rio Grande do Norte esse apagamento 
da identidade indígena se deveu particularmente ao aniquilamento do elemento 
indígena nas consciências, inclusive dos próprios descendentes, da erradicação física, 
aliada ao apagamento dos índios nos documentos administrativos. Nesse contexto, o 
vigente trabalho buscou tratar sobre como a identidade indígena emergente se faz 
solidária por cima de pautas políticas, tendo sua construção territorial, em comunicação 
com o Estado, manejada e disputada, em práticas e representações que organizam-se 
em torno da etnicidade, e como tais variáveis repercutem na concepção de saúde, do 
meio ambiente e nas políticas da vida e do viver que estão sendo demandadas. 
 
Metodologia 

 
O projeto em questão pautou-se em dois movimentos. Buscou no primeiro semestre, 
com o primeiro bolsista, fomentar uma análise das transcrições feitas em etapas 
anteriores dessa pesquisa a fim de dá um suporte etnográfico inicial e poder consolidar 
o pensamento da próxima bolsista, uma vez que o pesquisador preliminar estaria se 
formando no semestre vigente. O mesmo analisou metodologicamente as falas no que 
Gomes (1994) compreende como “análise de conteúdos temáticos”, em que se separam 
as gravações transcritas por características de conteúdo, visto nas mensagens 
veiculadas, categorizadas através de uma frequência de aparições. Os temas 
selecionados foram retirados ao decompor elementos obtidos no conjunto de 
mensagens, a fim de descobrir informações por trás dos conteúdos manifestados, indo 
além das aparências, como também em verificar questões norteadoras da pesquisa . 
No segundo semestre, voltou-se à formação basilar da bolsista atual, a fim de fazer 
realizar formação que uma primeira análise, antecedendo, preparasse-a ao trabalho de 
campo, que será complementado com a nova bolsa aprovada, com finalidade de 
aprofundar a pesquisa que ainda está em andamento. 
 
Resultados e Discussões 
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Estando a comunidade indígena de Tapara engajada em espaços públicos e afirmando 
politicamente sua identidade étnica, passa a discutir a situação territorial a que se 
encontram. Em suas narrativas, o discurso que se faz político, se entranha com 
problemas circunstancias do espaço, e como este espaço passa a ter uma 
ressignificação quanto a seu uso. Um manejo que segundo Almeida (2011) remonta 
muito mais para um projeto futuro do que para um passado indígena. Nessa nova 
organização política étnica o povo indígena vem controlando e usando enquanto 
instrumento político o seu ambiente através da agricultura familiar, do uso de plantas 
medicinais, do consumo e luta por acesso à água da lagoa de Tapará e afins. Em 
concomitância Tapará vem enfrentando problemas como o impacto da monocultura de 
cana-de-açúcar, o desvio de água de lagoa para condomínios de luxo, o cercamento da 
mesma impossibilitando o acesso, entre outros problemas. Pensando os processos 
territoriais, seus usos e representações, as políticas de saúde vêm fazendo parte dos 
mesmos, e portanto, parto da sua conciliação. Segundo Fassin (2004), saúde é um 
articulação entre o âmbito físico, psíquico, social e político, no qual a emergência de 
suas necessidades cotidianas são levantadas através de necessidades contextuais, em 
que se acredita fazer falta social e politicamente enquanto problema de saúde. Numa 
oficina realizada durante esta pesquisa pudemos perceber a articulação dos temas da 
pesquisa com a afirmação étnica da comunidade diante das demandas atuais. Ter 
saúde era conseguir um acesso digno a água, uma alimentação saudável (recursos 
naturais), direitos iguais às mulheres, no cuidado dos filhos, por exemplo, entre outros. 
Sua luta apontava por um maior rendimento laboral, em que os agentes possam estar 
dispostos em sua rotina de trabalho. Fatores como: um equilíbrio com a natureza, uma 
alimentação saudável, uma água tratada, descanso/lazer, higiene, acabam sendo 
medidas preventivas e de manutenção da saúde. Estes não se fazendo desassociados 
da pauta política identitária. Sendo a água da CAERN um produto que não abastece as 
casas em Tapará, mesmo ela sendo paga, nessa comunidade a população sobrevive 
com poços artesianos e cacimbas, enquanto via de acesso à mesma, os quais estão 
sendo contaminados por agrotóxicos, uma vez que existe o agronegócio de plantio de 
cana-de-açúcar que utiliza de tais substâncias indiscriminadamente, contaminando o 
lençol freático. Necessitaria de um tratamento e análise dessa água, o qual em certa 
medida seria função do agente de saúde, uma vez que se distribui em postos de saúde 
o hipoclorito de sódio, que serve para a purificação da água, entretanto há um descaso 
dos agentes de saúde que não oferecem o produto às famílias da comunidade. Além 
disso, encontramos na comunidade uma falta de saneamento. Os lixos acabam se 
acumulando por não haver coleta em Tapará, e por não se ter um destino correto para 
o lixo, o mesmo é queimado pelas pessoas, o que também pode atingir o lençol freático 
e contaminar a água do subsolo, uma vez que a maioria das casas usam cacimbas. 
Uma outra reserva de água que foi usada pela comunidade por muito tempo foi a lagoa 
que se encontra em Tapará, no entanto, a mesma foi cercada e privatizada impedindo 
o acesso pelos atuais proprietários. Além disso, a comunidade também vem sofrendo 
desvio de água para loteamentos e construções de condomínios de luxo encontrados 
nas redondezas. Com a identidade étnica sendo acionada, o território e seu manejo, 
acabam fazendo parte das práticas e representações construídas e ressignificadas da 
comunidade. Por elas o uso das matas, para a coleta de plantas medicinais ou 
alimentares, bem como o uso de agricultura familiar são modos de vida acentuados 
pelos mesmos. No entanto, o espaço vem sendo impactado pelo empreendimento da 
monocultura de cana-de-açúcar, que vem colocando em disputa o território pelos 
indígenas e não indígenas. O empreendimento também vem causando mudanças nas 
condições de vida dos moradores, seja afetando a saúde com as recorrentes 
queimadas, alterando seu modo de vida, como já mencionado, bem como alterando o 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1247 

 

bioma do espaço, visto em seus relatos, ao falarem da penetração domiciliar de animais 
silvestres, o qual antes não se tinha, como também na destruição da fauna e flora. Algo 
a mais a ser salientado é a construção de condomínios de luxo em loteamentos da 
região, o mesmo vem desencadeando uma reorganização territorial e de sociabilidade 
na comunidade. Seja os mesmos ocupando terras onde os indígenas habitavam, seja 
como pela circulação de “desconhecidos” na região cuja sua presença vem gerando 
conflitos, atritos e desconfianças no espaço. Uma outra preocupação, em termos de 
saúde, que veio aparecer emergente tanto pelo movimento de mulheres indígenas, 
como da própria comunidade foi a violência contra a mulher. Esse ano ocorreu na 
comunidade uma oficina sobre violência contra a mulher, organizada pela FUNAI, 
ocasião em que se expressou a preocupação da comunidade com os casos recorrentes 
de violência contra a mulher. Como também casos de violência obstétrica. As 
participantes demonstraram interesse na construção de redes de apoio, como também 
apontou para a demanda indígena do estado em construir uma forma de 
empoderamento (SARDENBERG, 2006) e agenciamento (ORTNER, 2007) das 
mulheres, a fim de conciliar interesses do movimento indígena e do seu próprio projeto 
comunitário. Sendo Macaíba a cidade do Rio Grande do Norte com o maior índice de 
criminalidade, a mesma vem gerando afetações nas regiões em torno. Em conversas 
informais, frases como: “hoje você tem sua casa e não pode deixar a porta aberta”, como 
também queixas a respeito de roubos com o uso de armas, demonstraram uma 
expansão dos crimes. Esses fenômenos, que podem ser vistos enquanto não apenas 
problema de segurança pública, como também de saúde pública, vem mobilizando a 
comunidade a construir unidades gestoras a fim de diminuir o impacto. Como colocado 
pelos interlocutores, as práticas esportivas, como a capoeira, servem enquanto meio de 
dá suporte as crianças e evitar o assédio ao crime. Sendo este um discurso político, que 
para além da saúde desportiva, demonstra a preocupação e as válvulas encontradas 
para gerenciar a saúde pública da comunidade no que tange tal problema, entendendo 
saúde enquanto intricada a demandas políticas contextuais (FASSIN, 2004). O território 
passa a ser um espaço de intermedicalidade (GREENE, 1998; Apud FÓLLER, 2004), 
no qual se articulam saberes tradicionais e biomédicos. Em Tapará, isso vem sendo 
expresso em falas políticas (identificado nas entrevistas de 2018), como o incentivo na 
comunidade do consumo de plantas medicinais (notado nas narrativas sobre itinerários 
terapêuticos) enquanto uma via de acesso a tratamentos prioritários e/ou concomitantes 
ao tratamento biomédico. É através do que Menéndez (2009) chama de autoatenção 
que os mesmos articulam técnicas de ambos os saberes e modelos de saúde, ao longo 
de seus itinerários terapêuticos (ALVES; SOUZA, 1999). Na seguinte fala de Francisca 
Bezerra, liderança indígena, torna-se notório a importância do uso terapêutico dessas 
plantas articuladas ao uso de remédios alopáticos: A gente ganhava os matos nos finais 
de semana em busca dessa coroa de frade, aí além dos remédios medicinais, que a 
médica passou, eu também tinha o remédio caseiro. (...) então, mesmo depois desse 
tratamento com a médica eu fiquei fazendo esse tratamento com a coroa de frade e 
graças a deus, nunca mais o meu filho teve problema de cansaço e nem bronquite, hoje 
ele já está com seus 23 anos, ele já teve gripe, mas nunca cansou (...). então, eu tenho 
muita, eu tenho sim uma fé na coroa de frade. (Francisca Bezerra, 14/04/2018). No 
entanto, o sistema médico, em particular a Unidade Básica de Saúde (UBS) da 
comunidade é destacada tendo múltiplos problemas, o que muitas vezes faz com que 
seja acionado saberes tradicionais a fim de ter eficácia em seu tratamento, desviando-
se de rotas pré-estabelecidas (o que não significa que não esteja sendo priorizado as 
plantas medicinais enquanto ação política e identitária). Existe na UBS um atendimento 
pouco sensível a diferença étnica, priorizando medicamentos, ou mesmo falta dos 
mesmos quando necessitado e demandado, como também uma relação médico-
paciente hierarquizada e a-histórica. Além disso, a alta rotatividade de médicos na 
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região leva a lacunas temporais sem atendimento do mesmo. Todos os fatores aqui 
listados passam a ser destacados enquanto demandas políticas, fazendo parte de 
práticas e condições territoriais, as quais reorganizam o espaço e que a comunidade 
reorganiza o mesmo. Percebe-se haver uma ausência ou precária política de Estado a 
fim de abarcar a comunidade vigente, comprometendo sua qualidade de vida e/ou seu 
modo de vida, respectiva a identidade étnica atual. 
 
Conclusão 

 
O seguinte trabalho ainda é um resultado preliminar do tema regente. Consistindo em 
percepções preliminares e gerais de ambos os bolsistas, através das análises de 
narrativas do projeto, como também de estudos bibliográficos, que possam servir de 
parâmetro ao ano subsequente, o qual envolverá trabalho de campo com mais 
intensidade. Pode-se observar, através de um estudo bibliográfico e dados precedentes, 
que Tapará vem sofrendo impactos territoriais e reorganizando seu território, práticas e 
suas demandas políticas a fim de conciliar conflitos, acentuar seu modo de vida e 
consolidar sua identidade étnica. O estudo ainda incipiente tentou articular 
territorialidade com o âmbito da saúde, pensando ambas enquanto práticas intrínsecas 
e mutualmente construídas, uma vez que saúde não está desvinculada da política. 
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TÍTULO: Relato de experiência 

Resumo 

A presente comunicação tem como objetivo problematizar a prática teatral, a partir de 
depoimentos de atores e atrizes de Natal (RN) em seus processos criativos. A partir de 
entrevistas com as (os) artistas, o objetivo durante a pesquisa foi primeiramente me 
aproximar da produção artística da cidade e mapear as referências que estes artistas 
tiveram e que, de certa forma foram determinantes para definir suas escolhas estéticas. 

 
Palavras-chave: atuação; formação; preparação 

TITLE: Experience Reports 

Abstract 

This communication has a objetive to problematize the theatrical practice from the 
testimony of actors and actresses of Natal (RN) in their creative processes. From 
interviews with the artists, the goal during the research was primarily to get closer to the 
artistic production of the city and map the references that these artists had and that were, 
in a way, determinants to define their aesthetic choices. 

 
Keywords: acting; formation; preparation 

Introdução 

Esta pesquisa tinha como pressuposto básico buscar uma aproximação dos artistas do 
Natal, que atuam na cena teatral da cidade. Embora, eu seja aluno do Curso de 
Licenciatura em Teatro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, percebo que 
há uma pequena interação entre os estudantes da graduação e os profissionais que já 
atuam no mercado. 

Para diminuir essa distância, o primeiro passo foi assistir alguns espetáculos ao longo 
do ano para compreender um pouco, quem são os coletivos atuantes e que tipo de 
estética desenvolvem em seus espetáculos. Quem são esses artistas? Quem assina os 
espetáculos? E, principalmente, como sobrevivem os artistas que atualmente residem 
em Natal? 

Atualmente, existem alguns coletivos que vêm realizando circulação com seus 
espetáculos, tanto pelo Brasil como em países da América Latina. Só este ano, “A Casa 
de Zoé” participou do Palco Giratório, circulação promovida pelo Serviço Social do 
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Comércio – SESC, por vários estados nacionais, O Grupo Clowns de Shakespeare foi 
contemplado com o Prêmio Itaú Rumos e realizou apresentações e intercâmbios no 
Peru e no Equador, além de algumas cidades do Nordeste, o Grupo Carmim ganhou 
diversos prêmios em São Paulo e Rio de Janeiro, o Grupo Estação de Teatro realizou 
uma grande ocupação com apresentações artísticas e oficinas em sua sede, o Tecesol 
e o Grupo Facetas comemora 20 anos com uma programação extensa na cidade de 
Natal. 

O que esses grupos teatrais têm em comum? Os artistas que integram esses coletivos 
tiveram sua origem na escola. Boa parte dos artistas envolvidos criaram seus grupos 
durante o período que cursavam o Ensino Médio, e sempre sob a influência de um (a) 
professor (a) de artes. E, além disso, alguns artistas já passaram por diversos desses 
grupos, como um ciclo natural, e aos poucos neste rodízio mesclaram suas experiências 

e alinharam suas estéticas. 

Nestes grupos de teatro também foi possível detectar a presença de alguns ex alunos 
do Curso de Graduação em Teatro da UFRN. Pelo menos um ator ou atriz passou pela 
formação universitária que eu tenho vivenciado, ainda que os (as) docentes sejam 

diferentes em sua grande maioria. 

Por meio das entrevistas, boa parte delas registradas no livro: “Cartografia do teatro de 
grupo do nordeste”, organizado por Fernando Yamamoto, diretor e fundador da Cia 
Clowns de Shakespeare, foi possível detectar um pouco sobre a formação dos artistas 
de Natal, algumas de suas escolhas artísticas, a preparação em sala de ensaio, a 
manutenção dos espetáculos, a gestão destes coletivos e a forma como se produzem. 

Além das entrevistas mencionadas, também foi possível acompanhar um pouco do 
trabalho destes artistas, durante as apresentações que foram realizadas nesse período 
da pesquisa. Um desses exemplos foi a participação do Grupo Estação de Teatro, no 
evento Palavrar - Ciclo de Leituras Dramáticas, que aconteceu no 1º semestre de 2019, 
no Departamento de Artes e que foi organizado pelo Prof. Dr. André Carrico. 

Diante desta perspectiva, uma das ideias deste trabalho é propor uma inversão no modo 
de olhar para a investigação artística como algo que não para de se mover a todo o 
momento, ou seja, valorizar não apenas o resultado da investigação, mas o que a 
alimenta. Isto também implica num olhar diferenciado para quem cria o trabalho, desde 
tentar compreender o que o artista tem a ver com o trabalho que faz e como foi seu 

trajeto para chegar onde está agora. 

Além disso, essa investigação pretende contribuir para a aproximação entre discentes 
e docentes de Graduação com a produção artística que vem sendo desenvolvida na 
cidade de Natal. Colocar-me em contato com esta matéria viva redimensionou o meu 

processo de ensino aprendizagem para além da sala de aula. 

 
Metodologia 

 

Esta investigação pretende avançar nas discussões e práticas acerca da pesquisa 
acadêmica em arte, no que diz respeito ao “como” – acompanhar e verificar o que 

acontece no território da cena: preparação e apresentação de espetáculos. 
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Durante todo o período de investigação foram consultados alguns livros que tratam da 
produção artística do Rio Grande do Norte. É importante destacar que ainda que haja 
algumas publicações sobre a produção artística da capital do Rio Grande do Norte, este 
material ainda é muito aquém da produção artística que acontece na cidade. Para 
ampliar a discussão de tema, estão previstas algumas entrevistas presenciais com 
artistas independentes, que também fizeram ou fazem parte de importantes coletivos da 
cidade. Pretende-se com essa ação, realizar uma espécie de mapeamento artístico da 
produção local e através da organização desses registros que forem levantados produzir 
a publicação do material por meio de uma coleção de livros de bolso impressa e/ou 
digitalizada. Nessa segunda etapa da pesquisa, além de apresentar esta comunicação, 
e participar ativamente da produção das entrevistas, serei o responsável pelo desenho 
gráfico da coleção de bolso. 

 
Resultados e Discussões 

 

Foram realizados encontros periódicos com a orientadora e com um discente que 
integra o projeto de extensão “Memória da Cena Potiguar”. 

A partir desses encontros organizamos a pesquisa entre leituras e a organização da 
estrutura e produção das entrevistas que iremos realizar com três artistas que fizeram 
parte da história teatral da cidade. 

Com relação às leituras, o que me chamou a atenção foi o uso do termo “bando” junto 
ao termo “grupo”. Fui pesquisar o significado deste termo no dicionário e encontrei a 
seguinte definição: “Ajuntamento de pessoas ou animais”, “Os integrantes de um partido 
ou facção”. Estas duas definições me inquietaram muito e me aproximaram das leituras, 
isso porque essa ideia de “ajuntamento de pessoas” se dá por uma afinidade comum. 
E, isso me fez compreender melhor o surgimento dos grupos e como é importante para 
a criação de um coletivo, os integrantes compartilharem dos mesmos desejos e 
propósitos, lutando pelo mesmo objetivo. 

Sobre esta ideia de “integrantes de uma facção” percebo que, o teatro do Rio Grande 
do Norte é um teatro guerrilha. E, isso não aparece apenas em suas dramaturgias, o 
Grupo Estandarte de Teatro, por exemplo, até aborda esse tipo de tema em suas 
criações artísticas, mas isso também se reflete em seu modo de gestão, produção e 
atos de militância. Os artistas não lutam apenas contra a falta de incentivo, mas também 
com o pouco prazo que os editais dão para a realização de suas produções artísticas, 
que nem sempre respeitam o tempo adequado para um processo artístico ser 
desenvolvido com a qualidade necessária. Aliás, os editais geraram outro problema, 
pois tornou-se o único meio de financiamento dos grupos de teatro, ou seja, se não há 
editais, a produção dos artistas também diminui porque a maioria não possui recursos 

advindos de outros lugares. 

E, além disso, na minha opinião, o que mais me intriga é que, esses editais, muitas 
vezes não beneficiam a cidade na qual o grupo reside. É um paradoxo porque ao mesmo 
tempo que, os editais ajudam os grupos a se manterem, os artistas acabam circulando 
por outros estados, mas acabam não desenvolvendo um fomento da cena de teatro na 
cidade. Pois diminui a circulação desses artistas em Natal e no interior do RN, o que 
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impede a população local de assistir a produção artística que é realizada aqui. E, como 
o ditado popular “quem não é visto, não é lembrado”. 

Ao mesmo tempo, entendo que muitos dos integrantes dos grupos tem jornadas duplas 
ou até triplas para se manter fazendo teatro no RN. É possíver notar essa característica 
no depoimento do ator, professor e produtor, Rodrigo Bico: No entanto, pelo volume de 
atividades que a gente tem, quando a gente divide isso de gente sente dificuldade na 
parte administrativa. A gente é muito do fazer e não tem essa facilidade colocar o projeto 
debaixo do braço e vender em escola, empresa, seja lá o que for. As grandes 
dificuldades são essas mesmo: lidar com o processo artístico e com o processo 
administrativo. Nós somos artistas que estamos aprendendo a lidar com esse processo 
administrativo. Tá meio difícil ter o grupo como exclusividade, mas a gente tem o grupo 
como prioridade.” (YAMAMOTO, 2012,p. 224). 

Percebo que o Rio Grande do Norte é uma região muito rica, tanto de diversidades de 
grupos, como de profissionais da arte do teatro, mas que muitos não conseguem ser 
apenas atores, diretores. É preciso sempre ter ter alguma renda extra para se 
manterem, e o teatro acaba ocupando esse lugar de hobby, para garantir a continuidade 
do fazer teatral. Essa jornada dupla, também reflete a organização do grupo, uma vez 
que cada integrante desempenha três, quatro funções ao mesmo tempo. Este aspecto 
reflete outro elemento desse teatro marginal, de luta, pois muitos dos integrantes 
assumem lugares que nunca antes haviam experimentado, e isso diz muito sobre como 
é feito o teatro no RN. Atualmente, os grupos têm que se adaptar ao contexto e as 
necessidades, tanto do meio comercial, quanto do dia a dia da manutenção do grupo. 

Um aspecto que gostaria de ressaltar é que, embora os artistas da cidade tenham 
nascido no chão da escola, não reflete muito sobre as condições que o teatro do RN é 
realizado. Digo isso porque, por ter sido aluno de escola pública percebo que há ainda 
hoje, falta de incentivo na rede pública. Pois, não há um espaço que possibilite uma 
aproximação da comunidade com o teatro, tanto no sentido de assistir, consumir teatro, 
como fazer teatro. Os espaços onde ficam localizados as sedes e os teatros, não são 

acessíveis, como é o caso dos bairros, Ribeira e Cidade alta. 

Outro ponto que me chamou a atenção no surgimento dos grupos é o papel fundamental 
que um professor de artes tem nessa trajetória. Digo isso porque em vários relatos, 
detecto o depoimento de como um professor é capaz de impulsionar a vontade de fazer 
teatro. O quanto um professor consegue transbordar essa paixão para um grupo de 
alunos, para mim, é aí que está o poder transformador que o teatro tem na vida das 
pessoas, e que pode simplesmente mudar o rumo de sujeitos que por não terem um 
poder aquisitivo alto, são empurrados a trabalhar em sub empregos ou fugir do âmbito 
artístico por ser uma utopia para sua realidade. Claro que há exceções, o grupo Clowns, 
nasceu no chão de uma escola particular, não que isso tire seu caráter argumentar e 
transformar realidades, mas diz muito sobre o percurso e conquistas deste grupo. Esse 
ponto me leva a pensar e afirmar o quanto o teatro é político, social, e capaz de romper 
barreiras. Sobre isso, não posso dizer que os grupos que nasceram em escolas públicas 
e escolas particulares tiveram os mesmos direitos, caminhos, facilitações, mas, o teatro 
tem a capacidade de fazer com que várias classes sociais se encontrem em um mesmo 
lugar. 

Já sobre esse papel do artista/professor percebo que como aluno de Licenciatura em 
Teatro, muitas vezes é na sala de aula, que a arte pode ser uma importante ferramenta 
para a transformação social. 
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Conclusão 

 
O material de bibliografia é escasso, e é muito importante levantar material a partir do 
contato com os artistas, que são os grandes responsáveis por tornar a arte teatral viva 
e resistente, mesmo em condições tão precárias, sem políticas públicas na área de 
cultura. Nosso objetivo agora é trabalhar com todo material que foi levantado, na 
elaboração de cadernos de bolsos, em formato de biografia para termos mais 
referências sobre a produção local. Será realizado de dois a três encontros com os 
artistas e com os alunos do curso de Licenciatura de Teatro da UFRN para podermos 
levantarmos o material biográfico. 
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TÍTULO: A polêmica sobre distribuição de renda no Jornal Opinião - continuação 

Resumo 

O trabalho apresenta resultados parciais de pesquisa sobre a problemática da 
redistribuição de renda no Jornal Opinião (1972-1977), publicação alternativa que fazia 
oposição ao Regime Militar brasileiro. O enfoque será dado nas contribuições de Paul 
Singer, economista e cientista social que fez parte do conselho editorial. Além de 
matérias de Gerson Toller Gomes, Aloysio Biondi e da redação. 
 
Palavras-chave: Jornal Opinião, Renda, Ditadura, Brasil, Paul Singer 

TITLE: The controversy over redistribution of income in the newspaper Opinion 

Abstract 

The paper presents partial results of research on the issue of redistribution of income in 
Jornal Opinião (1972-1977), an alternative publication that opposed the Brazilian Military 
Regime. The focus will be on contributions from Paul Singer, an economist and social 
scientist on the editorial board. In addition to articles by Gerson Toller Gomes, Aloysio 
Biondi and the essay. 
 
Keywords: Jornal Opinião, Income, Dictatorship, Brasil, Paul Singer 

Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar resultados de pesquisa sobre “A 
problemática da redistribuição de renda no Jornal Opinião”, o plano de trabalho em 
questão tem apoio institucional da UFRN, por meio de Bolsa PIBIC, e faz parte de uma 
pesquisa mais ampla sobre “Os intelectuais da USP no Jornal Opinião (1972-1977): a 
crítica do "autoritarismo" e a proposta de uma democracia liberal renovada”, coordenada 
pelo Prof. Dr. José Antônio Spinelli Lindoso. A pesquisa é desenvolvida de forma 
colaborativa por estudantes de graduação e pós-graduação, e recuperando debates 
presentes no Jornal, importante fonte para compreensão do Brasil pré e pós 1964. Por 
se tratar da continuidade de outro plano de trabalho, cabe lembrar que alguns resultados 
foram apresentados em congresso promovido pela Sociedade Brasileira de Sociologia. 
Entre 9 e 12 de julho de 2019 foi apresentado pôster na modalidade "Sociólogos do 
Futuro", o evento foi realizado em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa 
Catarina. Será dado enfoque nas contribuições de Paul Singer (1932–2018), 
economista e cientista social que fez parte do conselho editorial. Em suas publicações 
no Jornal Opinião, Paul Singer, que é economista de formação, trata diversas vezes da 
temática da redistribuição de renda no país, além de temas como urbanização 
desordenada, política industrial, inflação, entre outras temáticas, abordando os impactos 
de determinadas políticas e suas consequências na qualidade de vida dos mais pobres. 
O período em que a publicação foi editada marca o auge do “milagre econômico 
brasileiro” e seus primeiros sinais de esgotamento, bem como o auge da repressão e 
início da “transição”, que deu longa sobrevida ao regime, até 1985. O caráter alternativo 
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do jornal era configurado pela oposição sistemática ao regime político, apresentando-o 
como antidemocrático de forma mais radical do que a grande imprensa da época. A 
pluralidade de tendências políticas e ideológicas dos colaboradores, oriundos da 
esquerda marxista ao campo liberal, dava ao jornal um caráter de “frente”. O semanário 
chegou a vender 36 mil exemplares, concorrendo com a grande imprensa nacional e 
tendo papel importante na oposição política ao regime militar. Suas publicações 
subsidiaram diversos trabalhos sobre a impressa alternativa e a questão democrática 
no Brasil durante o período (SPINELLI, 1997; KENSKI, 1990; KUCINSKI, 1991). A 
pesquisa tem o intuito, nessa perspectiva, de resgatar o papel do Jornal, e de alguns 
notáveis articulistas no combate à concentração de renda no Brasil, a partir do exercício 
de crítica da economia política do regime militar, como também de ampliação o 
conhecimento do próprio período, marcado pelo autoritarismo, limitador da liberdade de 
imprensa. 
 
Metodologia 

 
A rotina da pesquisa consiste na leitura, produção de resenhas, apresentação e 
discussão dos textos presentes no Jornal Opinião e em leituras complementares, como 
publicações de articulistas considerados interpretes daquele período e trabalhos sobre 
a imprensa alternativa. Estes últimos representam enorme contribuição para o 
entendimento daquela produção, cabendo lembrar que a publicação foi submetida a 
censura prévia durante parte significativa da sua existência. O material primário utilizado 
para produção deste relatório foi retirado do acervo do Jornal Opinião, disponível no 
sítio da Hemeroteca Nacional, mais especificamente nas publicações assinadas por 
Paul Singer. Utilizando também artigos de jornalistas econômicos e matérias não 
assinadas, que refletiam a postura da redação. Enquanto amostra da produção dos 
jornalistas econômicos, apresentamos Aloysio Biondi e Gerson Toller Gomes, 
especialistas em economia e com destacado papel no combate diário ao regime, 
adentrando na temática da renda em diversas oportunidades. Cabe aqui um destaque 
para artigos acadêmicos e livros produzidos por articulistas do Opinião, que oferecem 
enorme contribuição para nosso aprofundamento sobre as temáticas. Boa parte destes 
eram indicados aos leitores na coluna “LIVROS” do Opinião, onde podemos analisar 
diversas obras importantes do campo das ciências sociais, comentadas sob formato de 
resenha e ofertadas aos leitores por meio de reembolso postal. Singer, neste trabalho, 
recebe um enfoque especial, pois consideramos importante a regularidade de suas 
contribuições para o jornal. O articulista assinou tanto a Edição “zero”, que foi às bancas 
em 23 de outubro de 1972, divulgando e apresentando sua proposta de projeto editorial; 
quanto a Edição 231, que anuncia o fim da publicação, inviabilizada pela censura, no 
dia 8 de abril de 1977. Como dito, o presente trabalho tem o objetivo de analisar, de 
forma crítica, a produção materializada no Jornal Opinião, selecionando, 
especificamente, as matérias sobre a problemática da redistribuição de renda no Brasil. 
É válido ressaltar que o período pós-golpe de 1964 foi marcado por uma forte 
intervenção do Estado na economia, que, em seu auge, sustentava o discurso oficial do 
governo: “O milagre econômico brasileiro”. Contudo, o “milagre” começou a perder força 
e evidenciar suas contradições e fragilidades, tornando o Opinião um importante espaço 
de debate, permitindo assim uma revisão daquele modelo de intervenção. 
 
Resultados e Discussões 

 
O agravamento da desigualdade social no Brasil entre a segunda metade da década de 
1960 e a primeira metade da década de 1970 aparece de forma significativa no Jornal 
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Opinião. A problemática da redistribuição aparece como importante indicador dessa 
desigualdade, tornando-se elemento fundamental de grandes polêmicas intelectuais, 
que se apresentam desde a primeira edição do semanário. Partindo para o cerne do 
debate, Gerson Toller Gomes apresenta duas visões panorâmicas sobre a economia 
brasileira, em artigo intitulado “Duas imagens do milagre”(Opinião, nº 1, 06 a 
13/11/1972). A proposta é apresentar diferentes interpretações sobre o Brasil no 
exterior, sendo essa imagem objeto de preocupação e crítica dos que fazem oposição 
“aos governos da Revolução”. A matéria apresentava dois suplementos sobre o Brasil 
produzidos por jornais ingleses: Financial Times e The Economist – dos quais o Opinião 
era correspondente no Brasil. Os suplementos apresentados pelo articulista oferecem 
semelhantes diagnósticos sobre a política econômica e seus resultados positivos, 
ocorrendo divergências a medida que aprofundam a analise. O Economist apresenta 
um “retrato amável” do Brasil, enquanto o Financial Times, um “retrato amargo”, sendo 
os problemas estruturais do desenvolvimento capitalista brasileiro os principais objetos 
de crítica no citado retrato amargo. O diagnostico da diminuição real na renda nos 
menos favorecidos é apresentado pelo articulista como consenso, oferecendo cada 
suplemento uma justificativa diferente para o fato constatado no censo de 1970. O 
Financial Times compara os ganhos salariais dos trabalhadores da indústria de ponta 
(metalurgia, petroquímica, setor automobilístico e outros) que cresceu 14% entre 1963-
1969, com os demais trabalhadores, que caiu 7% no mesmo período. Os ganhos 
salariais superiores dos industriais em relação ao salário médio geral revelam uma 
tendência à concentração da renda, na qual os trabalhadores especializados e a classe 
média têm melhorias nas condições de vida enquanto os 50% mais pobres têm suas 
condições precarizadas, concluindo que os mais pobres tiveram que pagar a conta na 
luta contra a inflação. O Economist, por sua vez, questiona as estatísticas alegando que 
10 anos é um período longo, atribuindo o “declínio da renda” ao “caos econômico” do 
governo Goulart e ao “vigoroso programa de estabilização” do Ministro Roberto Campos. 
Fazendo assim defesa da política econômica dos militares e colocando a culpa no último 
presidente eleito democraticamente. A Edição 001 traz mais duas matérias de jornalistas 
econômicos, que exemplificam o combate diário às medidas econômicas adotadas pelo 
governo. No artigo “Nem sardinha, nem batata” (Opinião, nº 1, 06 a 13/11/1972), a 
Redação faz crítica à política de controle de preços do Estado e relata sobre como essas 
medidas têm colaborado para a concentração de renda, colocando os açougues em 
desvantagem em relação aos supermercados quanto ao preço da carne. Por sua vez, 
com o capital acumulado, os grandes supermercados têm como conseguir descontos 
com os distribuidores e a competição se torna desigual, novamente, entre 
supermercados de tamanhos distintos. O artigo também aponta como técnicas de 
marketing estimulam o consumo de bens desnecessários. Em “Sorriso amarelo” 
(Opinião, nº 1, 06 a 13/11/1972), Aloysio Biondi fala sobre uma suposta 
complementaridade entre as economias brasileira e japonesa e aponta as 
desigualdades dos modelos de exportação adotados pelos governos em cada uma das 
nações. Além disso, faz uma critica às praticas protecionistas japonesas. O Japão 
também passava por um “milagre econômico” naquele momento, ao qual o crescimento 
brasileiro é forçadamente comparado pelo regime. Singer (1977) lança mão dessa 
comparação para questionar a narrativa do “milagre brasileiro”. O autor utiliza cinco 
artigos originalmente publicados no Opinião para compor o livro, o que indica o valor 
teórico do jornalismo desenvolvido pelo articulista. Entre os cientistas sociais que 
colaboravam para a coluna de economia, Singer é o que dá a maior contribuição para o 
debate sobre a renda, tanto em regularidade como em número de artigos. Em “Por que 
não dividir o bolo?” (Opinião, nº 4, 27 a 04/12/1972), Singer aponta os seus principais 
pontos de vista sobre o problema da distribuição de renda no país. Ele começa 
questionando o PNB (Produto Nacional Bruto) como indicador de desenvolvimento e 
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aponta um agravamento da distribuição de renda no país entre 1960 e 1970. O debate 
levantado pelo articulista batia de frente com o discurso oficial do governo: “é necessário 
que o bolo cresça, para depois poder reparti-lo melhor”, que justificava a concentração 
de renda. O articulista aponta uma falsa oposição criada pela narrativa do governo 
“crescer ou repartir?”. A concentração da renda, apresentada como “natural” pelos 
defensores das políticas econômicas adotadas, se deve segundo Singer a 
“circunstâncias político-institucionais”. É apontada como alternativa, para que haja 
crescimento econômico sem agravamento na concentração de renda, o crescimento do 
“setor público da economia” em relação ao “setor privado”. A proposição de Singer vem 
acompanhada de críticas ao modelo de incentivos fiscais por meio das agências de 
fomento, que devolve parte da receita pública aos que já possuem as maiores rendas, 
deixando assim de investir na correção das distorções. Em “Um novo manifesto liberal?” 
Singer estabelece uma polêmica com Fernando Pedreira, autor de artigo publicado n’O 
Estado de São Paulo, intitulado de “Quem oprime e explora o Brasil?”. Segundo 
Pedreira, a “grande” maquina estatal que teria se desenvolvido no Brasil é quem oprime 
e explora o país. Ponto a ponto, Singer questiona a tese discutindo sobre o papel do 
Estado, enquanto indutor do desenvolvimento e proporcionador da acumulação de 
riquezas, inclusive colaborando a economia pública para acumulação privada em 
diversas oportunidades. “As cigarras e as formigas” (Opinião, nº 43, 03 a 10/09/1973) 
também utiliza esses indicadores para questionar conclusões obtidas por Carlos 
Geraldo Langoni, em seu trabalho que relaciona o aumento da desigualdade de renda 
com uma melhoria nos níveis educacionais de um determinado estrato social. Singer 
coloca no debate um terceiro autor, Hoffman, que teria identificado concentração de 
renda ao comparar internamente os ganhos dos trabalhadores de dois setores, a 
indústria (secundário) e o comércio (terciário), identificando assim acentuação da 
desigualdade na distribuição de renda dentro dos próprios grupos – onde já havia 
desigualdade prévia. Além disso, ataca a teoria do “capital humano”, base ideológica 
daquela escola econômica, apontando suas origens no “velho liberalismo clássico”, 
tentando conferir um tom de cientificidade a uma teoria que buscava justificar a 
desigualdade entre os homens por meio de uma suposta produtividade. Em 
“Enfrentando as dificuldades depois do crescimento” (Opinião, nº 89, 22/07/1974), o 
articulista diz que apesar do governo já reconhecer o aumento da inflação e dificuldades 
na economia, o peso desses problemas é atribuído principalmente à conjuntura 
internacional. O autor reconhece e aponta as influências da economia internacional no 
Brasil, mas aponta como condicionantes internos podem ter um peso significativo 
nesses problemas e são negados. A inflação que o Ministro da Fazenda diz ser causada 
por uma “demanda superexcitada” é, na verdade, o aumento do custo de produção de 
determinados itens, devido à dependência de matéria prima internacional. Em “Mais 
ricos e mais pobres” (Opinião, nº 116, 24/01/1975), Singer se apoia na comparação do 
Censo de 1970 com dados do PNAD de 1972 para avaliar a evolução da distribuição de 
renda. A conclusão obtida é que o número de trabalhadores que ganhava menos que 
um salário-mínimo aumentou, e, sendo esses mais de 50% da população, isso significa 
que a maioria da população não foi beneficiada por incrementos salariais que atingiram 
as camadas que recebem maiores salários – o que esvaziou a pirâmide nos estratos 
intermediários, fazendo com que aumente a desigualdade, de fato. Os articulistas do 
Opinião promoveram uma oposição crítica e sistemática ao que se poderia chamar de 
''Modelo Brasileiro de Desenvolvimento, posto em prática a partir de 1964'' (MANTEGA, 
1984, p. 16). Destaco, como expoentes intelectuais desse “modelo”, Carlos Geraldo 
Langoni e Mario Henrique Simonsen, ambos tecnocratas, ocuparam cargos de 
relevância nas áreas da Fazenda e do Planejamento, durante o Regime Militar, o que 
lhes colocou na defesa da economia política oficial. Como produção acadêmica sobre a 
problemática da renda, apresentaram Distribuição de Renda e Desenvolvimento 
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Econômico do Brasil, onde Langoni (2005) justifica o aumento da desigualdade de renda 
na década de 1960 por variações na escolaridade. Simonsen (1969) questiona 
previsões de um instituto internacional sobre o Brasil e aponta caminhos para superação 
da desigualdade. Relacionando ao contexto, o momento em que surge o Opinião é 
marcado por um alto grau de repressão política e censura e a produção dos economistas 
oficiais dava sustentação à narrativa do “milagre” que, por sua vez, dava sustentação 
ao regime como um todo, com o apoio de setores da classe média que provaram alguma 
ascensão social no período. O êxito econômico do regime mostrou que era viável 
superar a estagnação e crescer nos limites do capitalismo, se integrando ao mercado 
internacional e assim questionando teorias catastrofistas e estagnacionistas propostas 
pela esquerda e por nacionalistas, que enxergavam como solução para os problemas 
econômicos brasileiros a revolução socialista ou democrático burguesa. Para além de 
questionar o modelo econômico do regime, a ciência social crítica passou a questionar 
seus próprios esquemas de interpretação e a propor novas posturas teórico-
metodológicas. Um bom exemplo desse processo é Tavares (1974) que revisou suas 
teses. Seu trabalho é citado constantemente por articulistas do jornal, com o qual 
colabora, em algumas oportunidades, com entrevistas. No campo acadêmico, os 
articulistas do Opinião desenvolveram teses que colaboraram para a interpretação da 
condição brasileira e latino-americana. Destaco aqui quatro presentes no semanário, 
sendo eles: Singer (1977), Furtado (1974), Oliveira (2013), Cardoso (1977) e Faletto 
(1977). Paul Singer (1977), desenvolve a tese de que a economia brasileira tem um 
comportamento cíclico, natural de economias capitalistas, sendo os condicionantes 
internos determinantes para o desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Celso Furtado, 
entre diversas outras obras, escreveu O mito do desenvolvimento econômico, que, 
devido à grande repercussão, foi traduzida em diversas línguas e países. Suas 
elaborações sobre o subdesenvolvimento deixam claro que é impossível falar sobre 
desenvolvimento sem resgatar suas contribuições. Francisco de Oliveira (2013), por sua 
vez, desenvolveu importante tese sobre o capitalismo brasileiro, questionando a 
dualidade nas interpretações sobre o Brasil, que descreviam um Brasil desenvolvido e 
outro atrasado, um “subdesenvolvido” e outro “desenvolvido”. Mostrava, com isso, como 
a parte atrasada é fundamental no funcionamento da engrenagem. Fernando Henrique 
Cardoso (1977), também desenvolve um importante trabalho de sociologia econômica 
em Dependência e desenvolvimento na América Latina, em colaboração com Enzo 
Falleto. Como articulista, não tratava diretamente de questões econômicas pois escrevia 
na coluna política. Porém, o tema da “dependência” aparece com certa frequência em 
suas análises, além de, em vários momentos, dialogar com a produção dos demais 
articulistas. É importante, também, reconhecer o papel das formulações da CEPAL, 
Comissão Econômica para a América Latina, na formação desses intelectuais, sendo a 
instituição protagonista na compreensão e no planejamento da América Latina como um 
todo. 
 
Conclusão 

 
A pesquisa apresenta a pluralidade de ideias presente no Jornal Opinião, em especial 
na coluna de economia, que contou com a colaboração de Celso Furtado, Francisco de 
Oliveira e Paul Singer. Economistas de formação e notáveis cientistas sociais, os 
articulistas tratam diversas vezes da temática da redistribuição de renda no país. Para 
além dos aspectos econômicos, tocam em temas de grande sensibilidade, como 
urbanização, demografia, pobreza e êxodo rural, industrialização, influência do capital 
estrangeiro e etc. É frequentemente proposta uma “nova economia política”, se 
debruçando sobre os padrões da intervenção estatal promovida pelo regime militar para 
pensar uma economia que funcione em prol da emancipação social, não se limitando à 
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crítica pela crítica. O Opinião divulgava e vendia por reembolso postal boa parte das 
obras citadas no trabalho, inclusive, publicações produzidas por representantes do 
regime, como Langoni e Simonsen. Produzindo resenhas de diversas obras na coluna 
Livros, e travando um debate de alto nível com outros intérpretes e planejadores do 
Brasil. Os articulistas do Opinião divergiam fundamentalmente em aspectos 
metodológicos dos representantes da ditadura militar, que isolavam as variáveis 
políticas, econômicas e sociais, apresentando diversas contradições do “modelo 
brasileiro” como “naturais”. Ao enfrentar uma conjuntura de repressão e censura, 
Opinião colaborou para a politização de toda uma geração, que tinha o como referência 
pela qualidade do jornalismo, que deu projeção política a diversos acadêmicos. 
 
Referências 

 
BIONDI, Aloysio. Sorriso amarelo. Opinião. Rio de Janeiro, n. 1, 06 a 13/11/1972c. 
CARDOSO, F. H.; FALETTO, E. Dependência e desenvolvimento na América Latina: 
Ensaio de interpretação sociológica. 4. ed. [S.l.]: Zahar Editores, 1977. GOMES, Gerson 
Toller. Duas imagens do milagre. Opinião. Rio de Janeiro, n. 1, 06 a 13/11/1972a. 
FURTADO, C. O mito do desenvolvimento econômico. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1974. FURTADO, C. O Brasil pós-milagre. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 
KENSKI, V. M. O fascínio do Opinião. Campinas. 1990. KUCINSKI, B. Jornalistas e 
Revolucionários: Nos tempos da imprensa alternativa. 1ª. ed. [S.l.]: Editora Página 
Aberta Ltda., 1991. KUZNETS, S. Economic growth and income inequality. [S.l.]: 
American Economic Review, 1955. LANGONI, C. G. Distribuição de Renda e 
Desenvolvimento Econômico no Brasil. 3. ed. Rio do Janeiro: Editora FGV, 2005. MOTA, 
C. G. Ideologia da cultura brasileira; 1933-1974. 3ª. ed. São Paulo: Ática, 1977. 
OLIVEIRA, F. D. Crítica a razão dualista: o ornitorrinco. 1ª. ed. São Paulo: Boitempo, 
2013. REDAÇÃO. Nem sardinha, nem batata. Opinião. Rio de Janeiro, n. 1, 06 a 
13/11/1972b. SIMONSEN, M. H. Brasil 2001. Rio de Janeiro: Apec Editora, 1969. 
SINGER, P. A Crise do ''Milagre'': Interpretação crítica da economia brasileira. 5ª. ed. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. SINGER, P. Desenvolviemto e crise. 2ª. ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1977. SINGER, Paul. Por que não dividir o bolo?. Opinião. Rio de 
Janeiro, n. 4, 27 a 04/12/1972. SINGER, Paul. As cigarras e as formigas. Opinião. Rio 
de Janeiro, n. 43, 03 a 10/09/1973. SINGER, Paul. Enfrentando as dificuldades depois 
do desenvolvimento. Opinião. Rio de Janeiro, n. 89, 22/07/1974. SINGER, Paul. Mais 
ricos e mais pobres. Opinião. Rio de Janeiro, n. 116, 24/01/1975. SPINELLI, J. A. L. 
REPENSANDO A DEMOCRACIA: O JORNAL OPINIÃO. São Paulo. 1997. TAVARES, 
M. D. C. Da substituição de importações ao capitalismo financeiro. 3ª. ed. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1974. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1261 

 

CÓDIGO: HS1243 

AUTOR: MARIA RENATA DE CASTRO SULINO 

ORIENTADOR: OSCAR FEDERICO BAUCHWITZ 

 

 

TÍTULO: A influência neoplatônica na metafísica da obra alemã de Mestre Eckhart 

Resumo 

 

Esta pesquisa transita entre dois aspectos que dialogam entre si: a questão do 
neoplatonismo e a obra alemã de mestre Eckhart. Desse modo, a problemática central 
deste trabalho permeia o seguinte questionamento: em que medida as obras alemãs de 
Mestre Eckhart faz ressoar as fontes e os autores do neoplatonismo? De modo inicial, 
essa pesquisa procura apresentar a presença das fontes e dos autores do 
neoplatonismo na obra alemã de Eckhart, evidenciando a importância no que diz 
respeito à construção de sua metafísica (principalmente no que concerne à constituição 
de uma henologia; a questão da negatividade). Ademais, pretende-se também analisar 
um conceito fundamental no pensamento eckhartiano: o desprendimento 
(Abgeschiedenheit), procurando apontar para uma mística da vida cotidiana. Em termos 
metodológicos, este trabalho é essencialmente bibliográfico, tendo como 
fundamentação principal a obra alemã de Eckhart (1998, 2006, 2008). Assim como de 
comentadores desta temática, tais como: Bauchwitz (2015), D’amico (2007), Haas 
(2002), Harada (2004), Leão (2005; 2006),Reale e Antiseri (2003), Raschietti (2015), 
Reegen (2000), Retucci (2008). 

 
 
Palavras-chave: Neoplatonismo. Mística. Negatividade. Henologia. Desprendimento.  

TITLE: The neoplatonic influence on the metaphysics of Master Eckhart's German work 

Abstract 

This research transits between two aspects that dialogue with each other: the issue of 
neoplatonism and the german work of master Eckhart. Thus, the central problematic of 
this work permeates the following question: to what extent do Master Eckhart's German 
works resonate with the sources and authors of neoplatonism? Initially, this research 
seeks to present the presence of the sources and authors of the neoplatonism in 
Eckhart's German work, highlighting the importance with regard to the construction of 
his metaphysics (especially with regard to the constitution of a henology; the issue of 
negativity). Moreover, it is also intended to analyze a fundamental concept in eckhartian 
thought: detachment (Abgeschiedenheit), seeking to point to a mystique of everyday life. 
In methodological terms, this work is essentially bibliographical, having as main 
foundation the German work of Eckhart (1998, 2006, 2008). As well as commentators of 
this theme, such as: Bauchwitz (2015), D’amico (2007), Haas (2002), Harada (2004), 
Leão (2005; 2006), Reale e Antiseri (2003), Raschietti (2015), Reegen (2000), Retucci 
(2008). 
 
Keywords: Neoplatonism. Mystical Negativity. Henology. Detachment. 
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Introdução 

Se olharmos para a história da filosofia, podemos perceber que o neoplatonismo é uma 
corrente filosófica bastante duradoura e diversa. De acordo com Reale e Antiseri (2003, 
p. 364), essa complexa diversidade do neoplatonismo articula-se em várias escolas: a 
de Amônio Sacas (em torno de 200 d.C.) e a de Plotino (aproximadamente 244 d.C.), 
com sua orientação metafísico-especulativa; a de Jâmblico (pouco após 300 d.C.) e a 
de Proclo (séc. IV- V d.C.), na qual estava presente a união do rigor filosófico e o caráter 
místico-religioso-teúrgico; a Escola de Pérgamo (por volta de 325 d.C.), com o forte 
caráter religioso-teúrgico; a segunda Escola de Alexandria (séc. V- VII), com sua 
orientação erudita. 
 
Levando em consideração essa diversidade, D’amico (2007) adverte que a 
denominação daquilo que o neoplatonismo é perpassa por um contexto complexo. 
Segundo a autora, existem duas grandes linhas interpretativas se levarmos em 
consideração a gênesis do que se denominou neoplatonismo a partir do século XIX, no 
que se refere a certos autores que desenvolveram seu pensamento entre os séculos III- 
VI d.C. Nesse sentido, D’amico (2007) afirma que, de um lado, estão os pensadores que 
postulam uma continuidade desde uma Academia Antiga até Aristóteles, como por 
exemplo Philip Merlan e Reale. De outro, estão aqueles que propõem uma ruptura entre 
o platonismo e o neoplatonismo, contudo preservando uma continuidade do 
neoplatonismo com o platonismo médio; como é o caso de Werner Beierwaltes. 
Segundo D’amico (2007), enveredar exclusivamente pelo caminho da continuidade é, 
de certo modo, desconsiderar que o próprio pensamento neoplatônico é influenciado e 
reúne elementos diversos, tais como: a própria fusão do aristotelismo com o platonismo, 
elementos estóicos, elementos neopitagóricos. 
 
Discorrendo sobre a metafísica promovida por autores neoplatônicos, Bauchwitz (2015, 
p. 86) adverte que esta não é explicada exclusivamente a partir de uma continuidade da 
tradicional ontologia grega. No neoplatonismo a metafísica é alicerçada desde a 
perspectiva do Uno enquanto princípio a partir do qual tudo procede. Ou seja, a 
interpretação da realidade se dá desde a perspectiva do Uno. Nesse sentido, o 
pensamento neoplatônico imprime uma superação do pensamento tradicional que 
pensa o ser enquanto primeiro. Aqui, a ontologia abre espaço para se pensar uma 
henologia, no qual está fundamentada a primazia do Uno frente ao ser. Da busca de 
uma unidade que não possui um caráter de oposição à multiplicidade, mas que se 
transfigura enquanto o estabelecimento de uma unidade na e da multiplicidade. 
 
O pensamento neoplatônico não percorre apenas a Antiguidade, mas também a idade 
média. São as ideias que perpassam o neoplatonismo medieval que terão destaque 
nesta pesquisa. Principalmente ao que diz respeito às duas principais fontes 
neoplatônicas na tradição medieval: o Liber de Causis (LdC) e Proclo. É, sobretudo, a 
partir dessas duas fontes que a tradição neoplatônica alcançará a Escola Renana e o 
pensamento de Eckhart. 
 
Pouco se sabe sobre a vida de Eckhart, mas supõe-se que ele nasceu 
aproximadamente em 1260, na Turíngia. Segundo Bauchwitz (2015), a obra de Eckhart 
(1260 – 1327) é marcada por sua divisão idiomática: de um lado, as obras latinas que 
estabelecem uma ontologia (a questão do ser emparentado à exegese inspirada em 
Êxodo); de outro lado, as obras alemãs, com a elaboração de uma henologia. Apesar 
dessa divisão, afirma Bauchwitz (2015), ambas as partes da metafísica construída por 
Eckhart compartilham “de um mesmo fundo especulativo”. Segundo Leão (2005), os 
tratados e sermões alemães não foram escritos e destinados apenas a filósofos, 
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teólogos e místicos, mas “ao pensamento, à fé e à experiência de todo o povo de Deus” 
(p. 12). Leão afirma, ainda que “cada sermão busca atingir sempre o todo, fazer com 
que e deixar que Deus seja gerado na alma humana. Em cada sermão, o pensamento 
especulativo de Eckhart parte e desemboca na unidade, no Um” (2005, p. 20). 
 
 
Metodologia 

 

Essa pesquisa é essencialmente bibliográfica e, também, possui um caráter 
comparativo, na medida em que analisa a influência das fontes neoplatônicas na obra 
alemã de Mestre Eckhart, levando em consideração principalmente o pensamento de 
Proclo e a obra Liber de Causis. Além disso, esse trabalho tem o intuito de evidenciar a 
relevância dessas fontes na construção do caráter metafísico presente na obra alemã 
de Eckhart. Vale salientar, ainda, que esse caráter metafísico na obra alemã do místico 
renano perpassa por questões centrais que pretendemos evidenciar neste trabalho, tais 
como: a construção de uma henologia, a presença do caráter da inominabilidade divina, 
o caminho da negatividade enquanto possibilidade de pensar Deus e o ato do 

desprendimento (Abgeschiedenheit) presente no pensamento filosófico de Eckhart. 

 

Levando em consideração a construção do caminho metodológico, essa pesquisa 
perpassa por quatro momentos que dialogam entre si, a saber: a apresentação, de modo 
introdutório, do neoplatonismo e do pensamento de Eckhart (em sua obra alemã). Aqui, 
o intuito é apresentar e contextualizar a corrente neoplatônica na esfera da história da 
filosofia, destacando o neoplatonismo medieval; assim como contextualizar o 
pensamento de Eckhart. Para tanto, as fontes bibliográficas utilizadas nesta etapa 
repousam em autores que percorrem esses dois aspectos, tais como: Bauchwitz (2015), 

D’amico (2007), Leão (2005), Reale e Antiseri (2003). 

 

Em seguida, apresentaremos a presença das fontes e dos autores do neoplatonismo na 
obra alemã de Mestre Eckhart, mapeamento este já consolidado por seus 
comentadores. Essa etapa é fundamental para instaurar o diálogo entre o 
neoplatonismo e o pensamento do místico renano. Tendo em vista que a partir dela 
teremos um panorama de onde e como Mestre Eckhart utiliza autores e ideias 
neoplatônicas em sua obra alemã. Aqui é mister a leitura de Bauchwitz (2015), 

Raschietti (2015), Ter Reegen (2000), Retucci (2008). 

 

No terceiro momento, esse trabalho repousa propriamente no pensamento de Eckhart, 
buscando analisar as questões metafísicas presentes em sua obra alemã, evidenciando 
as fontes neoplatônicas. De modo mais específico, será explicitada a constituição de 
uma henologia, o caráter da negatividade, assim como conceito fundamental da filosofia 
eckhartiana na obra alemã: o desprendimento, à luz das influências neoplatônicas. Para 
tanto, as leituras serão fundamentadas principalmente nas obras de Eckhart (1998, 
2006, 2008); bem como em seus comentadores: Bauchwitz (2015, 2016); Giachini 
(2015), Haas (2002); Jarczyk e Labarrière (2004). 
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Por fim, será evidenciada a relevância das fontes neoplatônicas na obra alemã de 
Mestre Eckhart. De posse dos conteúdos estudados nas etapas anteriores, 
perguntamos: qual a importância das fontes neoplatônicas para a construção metafísica 
presente nas obras alemãs de Eckhart? Aqui, a metodologia repousa em seu caráter 
comparativo, transitando entre os autores aqui já citados. 

 

 

Resultados e Discussões 

 

A investigação da presença de fontes e de autores neoplatônicos na obra de Mestre 
Eckhart já se encontra estabelecida por seus comentadores. Porém, qual a importância 
dessas fontes na construção das questões metafísicas presentes na obra alemã de 
Eckhart? Aqui, além de apresentar a presença das fontes e dos autores do 
neoplatonismo na obra alemã de Mestre Eckhart a partir de seus comentadores, 
também pretendemos analisar propriamente a metafísica presente em seus Sermões e 
Tratados alemães, evidenciando de que maneira Eckhart evoca conceitos e argumentos 

neoplatônicos. 

 

Ademais, à luz das influências neoplatônicas, torna-se pertinente analisar um conceito 
chave no pensamento de Eckhart: o desprendimento (Abgeschiedenheit), conceito este 
presente em seus Tratados e Sermões alemães. Por fim, fundamentado na questão do 

desprendimento, apontaremos para uma mística da vida cotidiana (Haas) em Eckhart. 

 

1. O neoplatonismo na obra alemã de Mestre Eckhart 

Ao analisar a influência das fontes e dos autores neoplatônicos na obra de Eckhart, 
Retucci (2008) nos coloca diante de duas fontes principais: Liber de Causis (LdC) e 
Proclo. Portanto, considerando o papel relevante do LdC no pensamento de Eckhart, 
torna-se relevante explicitar o contexto e apresentar de forma breve o conteúdo presente 
neste livro. 

 

O Liber de Causis (Livro das Causas), também conhecido como o Livro da Suprema 
Bondade, é uma obra anônima bastante influente traduzida do árabe e significativa no 
contexto neoplatônico medieval. De modo inicial, a sua autoria foi atribuída à Aristóteles. 
Porém, Tomás de Aquino reconhece que a base do LdC perpassava a obra Elementos 
Teológicos, de Proclo. No LdC está presente a ideia de Deus-Uno e infinito, Ser Puro e 
Bondade Pura. Segundo Reegen (2000), “uma das principais contribuições do LdC ao 
desenvolvimento do pensamento do século XIII é a ideia de participação de todos os 
seres no Uno, que é chamado o Ser Primeiro - ideia aliás também presente nas obras 
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de Pseudo Dionísio e de João Escoto Erígena” (p. 12). A tese central do LdC é a 
existência de uma Causa Primeira, sendo ela a origem e o princípio de todas as coisas. 
Na primeira proposição do LdC temos a seguinte afirmação: “Toda causa primeira 
influencia mais o seu efeito do que a causa universal segunda” (LdC, I, 1). Isso se dá 

justamente pelo fato da Causa Primeira estar antes de todas as causas. 

 

O Liber de Causis exerceu uma notável influência na mística renana, estando presente 
em momentos centrais do pensamento de Eckhart. De acordo com Retucci (2008), em 
sua obra alemã Eckhart cita o LdC de duas maneiras, num total de 10 citações: 
afirmando explicitamente a sua fonte e de forma indeterminadamente explícita (“um 
mestre pagão”, “um antigo mestre”). Eckhart afirma explicitamente a sua fonte apenas 
duas vezes, no Sermão 80 (), ao falar sobre a riqueza. É interessante fazer um 
comparativo entre a obra alemã e a obra latina de Eckhart, ao que se refere às citações 
do LdC. Enquanto na sua obra alemã é possível identificar um total de 10 citações, em 
sua obra latina encontram-se 102 citações (RETUCCI, 2008). Aqui, mais do que uma 
diferença de caráter quantitativo, revela também, em certa medida, dois momentos 
conceituais que juntos constituem uma unidade. Em vista disso, Bauchwitz (2015) 
observa que na obra latina, a ontologia eckhartiana se funda em conceitos fundamentais 
do LdC, enquanto que em sua obra alemã é alicerçada em conceitos que fundamentam 
uma henologia, no qual há o caráter de primazia do Uno frente ao ser. 

 

Retucci (2008) adverte que o uso que Eckhart faz do LdC não é de modo algum 
acidental, mas alberga grupos temáticos específicos, tais como: a questão da imanência 
e da transcendência da Causa Primeira em relação às criaturas, a questão da 
superioridade do intelecto em relação à natureza, a concepção de Deus enquanto acima 
de todos os nomes. Raschietti (2015, p. 54) também aponta para aspectos específicos 
da influência do LdC na obra eckhartiana, principalmente através de quatro aspectos: a 
imanência-transcendência simultânea da Causa Primeira nas criaturas, a doutrina da 
hierarquia dos entes, a concepção do ser como ratio prima da criaturalidade, a 
inefabilidade de Deus. 

 

Em relação ao primeiro aspecto, Raschietti (2015, p. 69) estabelece uma relação entre 
a primeira proposição do LdC: “Toda causa primeira influencia mais o seu efeito do que 
a causa universal segunda” (2000, p. 92) com a seguinte citação do sermão 80 de 
Eckhart: “Ele é a causa primeira; por isso se infunde para dentro de todas as coisas” 
(2008, p. 105). Deus é, portanto, enquanto Causa Primeira, o fundamento de todas as 
coisas. Sendo originária, a Causa Primeira eflui para dentro de todas as coisas. O autor 
renano afirma, ainda, citando o Bispo Alberto que Deus é simples em seu ser, ou seja, 
quando em si mesma é um: “Deus, e todas as coisas unitárias se mantêm naquilo que 
ele é. Ali as criaturas são um no um e são Deus em Deus, nelas mesmas, nada são” (p. 

105). 
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Em relação à hierarquização dos entes, Raschietti (2015) resgata a proposição VII do 
LdC: “Toda inteligência conhece o que está acima e o que está abaixo dela: mas ela 
conhece o que está abaixo dela porque é a sua causa, e ela conhece o que está acima 
dela, porque é daí que recebe suas perfeições” (TER REEGEN, 2000, p. 112); e 
relaciona com outra passagem do sermão 80 de Eckhart (2008, p. 105): “Sobre isso, um 
mestre pagão diz que a causa primeira se derrama em todas as outras causas mais do 
que estas se derramam em suas obras”. Aqui, também podemos perceber a questão da 
superioridade do intelecto em relação à natureza. 

 

Por fim, no aspecto da inefabilidade de Deus também aparece a vinculação entre o LdC 
e Mestre Eckhart. Raschietti (2015) destaca as proposições V e XXI do LdC que afirma, 
respectivamente: “A causa primeira é superior à descrição, e as línguas fracassam ao 
falar dela, quando descrevem o seu ser, porque ela está acima de toda causa, e dela 
podemos falar somente através das causas segundas, que são iluminadas pela luz da 
causa primeira” (2000, p. 106); “A causa primeira está acima de todo nome com que é 
nomeada” (2000, p. 144). A partir disso, ele relaciona com a seguinte passagem do 
sermão 80: “Ele não tinha nome. ” Assim o Deus abissal não possui nome, pois todos 
os nomes que lhe dá a alma, ela os tira no conhecimento de si mesma. Sobre isso um 
mestre pagão nos diz no livro que se chama a luz das luzes: Deus é sobre-essencial e 
é sobre-dizível e sobre-conhecível, na medida em que se trata do conhecer natural 

(2008, p. 104). 

 

Esse caráter da inominabilidade divina é bastante presente na obra alemã de Eckhart. 
Deus é sem nome, pois toda tentativa de nomeá-lo encontra o “obstáculo” de que acima 
d’Ele nada há. Nesse sentido, no sermão 8, Eckhart afirma que Deus opera cima do ser, 
na imensidão: no não-ser. Ele exemplifica esse caráter a partir do exemplo da bondade, 
ao dizer que Deus não é nem ser nem bondade. Porque a bondade não alcança nada 
além do ser. 

 

2. A primazia do Uno frente ao ser e a questão da “negação da negação” 

Conforme já dito, a obra alemã de Mestre Eckhart se inclina para a construção de uma 
henologia. Aqui, faz presença a busca de uma unidade que não possui um caráter de 
oposição à multiplicidade, mas que se transfigura enquanto o estabelecimento de uma 
unidade na e da multiplicidade. Segundo Giachini (2015), de modo geral o Ocidente 
cristão pensa o ser enquanto Deus, e Deus enquanto criador. Nesse sentido ele afirma 
“Em Deus o mundo tem sua origem, sua unidade e seu ser verdadeiro. Deus é o ente 
supremo (summum ens) que é o próprio ser (esse ipsum)” (p. 96). Porém, no 
pensamento eckhartiano temos a ideia de um Deus além Deus. No sermão 68, Eckhart 
afirma que Deus é um e, se a alma deseja conhecê-lo, deve pairar acima do tempo e do 
espaço, pois “Deus não é como essas coisas múltiplas, isso ou aquilo, mas Deus é Um”. 
É a ideia expressa por Eckhart de que a unidade une toda a multiplicidade, porém a 
multiplicidade não une a unidade. Para conhecer Deus é preciso esvaziar-se de si de e 
das coisas, para ser preenchido por esse Um e unificar-se de forma plena com Ele. 
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Uma indicação para ao caráter da negatividade aparece no sermão 83 de Eckhart 
(BAUCHWITZ, 2015), quando ele afirma que “Deus é sem nome, pois ninguém pode 
dizer nem compreender nada de Deus” (ECKHART, 2008, p. 118). Ou ainda: “Se eu 
disser também que “Deus é um ser”, isso não é verdadeiro, pois ele é um ser 
sobreessencial e uma nadidade sobreessencial” (p. 118). 

 

No sermão 21, ao resgatar as palavras ditas por São Paulo na espístola, Eckhart 
também nos traz uma reflexão interessante sobre o Uno, a via da negatividade e o 
próprio desprendimento. Eckhart (2006, p. 147)  inicia o sermão com as seguintes 
palavras: "Um Deus e Pai de todos, abençoado acima de todos e por todos, e em todos 
nós"  (Ef 4,6). Segundo o místico renano, devemos ser um com Deus,  tendo em visto 
que nada há (apenas o nada mesmo). "Um Deus" - "Um" aqui é o mais simples e mais 
puro, não admitindo acréscimo. Nesse sentido Eckhart afirma que "Um é um negar do 
negar e um denegar do denegar. O que significa "Um"? Significa aquilo a que nada se 
ajunta  (...) Um é um negar do negar" (2006, p. 149).  

 

 

 

3. A questão do desprendimento (Abgeschiedenheit) 

Um outro conceito primordial na construção da metafísica de Eckhart nos Tratados e 
Sermões alemães é o Abgeschiedenheit. Uma das traduções desse termo alemão 
utilizado por Eckhart, utilizado por seus comentadores, é o de “desprendimento”. Porém, 
Giachini (2006) observa o sentido de desprendimento, em Eckhart, não está ligado a 
um entendimento de renúncia, desapego, abnegação (em sentido ascético-moral). Em 
Eckhart, desprendimento está emparentado à essência, possuindo um sentido 
ontológico. Trata-se, pois, segundo Giachini, da “plenitude do ser da liberdade, da plena 
soltura de ser”. Nesse sentido, é desde um sentido ontológico que devemos repousar 
no entendimento ascético-moral do desprendimento: indo além desse caráter privativo, 
mas desvelando um sentido mais profundo, do caráter de repouso em si, do “ser-uno-
consigo-mesmo da alma”. Harada (2004) também reforça esse caráter ao afirmar que: 

(...) desprendido e desprendimento devem ser lidos diretamente como não preso, solto, 
livre. Isto quer dizer: solto, livre, à vontade no próprio de si mesmo que é Liberdade. E 
o ser da Liberdade não pode ser captado no horizonte do sentido do ser entendido como 
algo, seja esse algo algo sem vida, algo com vida, algo humano, algo espiritual ou algo 
divino, por ser esse horizonte-algo modo deficiente da pré-compreensão do ser, cuja 

plenitude se expressa como Abgeschiedenheit (p. 104). 

 

Para repousar no desprendimento, é preciso estar livre de toda alteridade. No caminho 
do “desnudamento” do mundo (entendido enquanto um não-caminho), é fundamental o 
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esvaziamento interior e exterior. Nesse caminho, tudo se esvai, desaparece: me torno 
vazio para ser preenchido pelo Uno. Aqui, o esvaziamento de si significa a unificação 
de forma plena com o uno. É nesse sentido que no sermão sobre o desprendimento, 
Eckhart afirma que "(...) estar vazio de toda criatura é estar cheio de Deus, e estar cheio 
de toda criatura é estar vazio de Deus" (2006a, p. 152). De acordo com Jarczyk e 
Labarrière (2004): (...) agindo, o homem desprendido não compromete sua vida íntima, 
como se devesse arriscá-la num mundo de perdição; seu sair de si é um sair de Deus 
para ir a Deus, pois que, nesse nível de densidade de ser, Deus existe nas coisas e as 

coisas são reconhecidas como o próprio Deus” (p. XVIII). 

 

Nesse sentido, o ser-separado está inserido no mundo e é nele em que realiza uma 
busca por Deus. Através dessa busca insaciável e incansável pelo divino no mundo, o 
próprio mundo torna-se ele mesmo também um espaço do sagrado, lugar em que o 
sagrado habita. Mundo aqui deixa de ser algo diferente e passa a revelar o divino que 
reside em seu interior. Um exemplo disso é o sermão 86, no qual Eckhart cita a parábola 
de Marta e de Maria, preferindo Marta (que está trabalhando e pre-ocupada e  junto às 
coisas) à Maria (que está sentada aos pés do Senhor) .  É por essa perspectiva que 
Haas (2002, p. 30) observa que em Eckhart o homem deve apreender Deus em todas 
as coisas, sem que isso implique precisar ficar pensando constantemente em Deus. 
Aqui tem-se um Deus essencial que se encontra por cima de todos os pensamentos. 

 

Há dois sermões eckhartianos que são bastante citados por parte de seus 
comentadores quando se fala do desprendimento, a saber: o sermão 52 e o sermão 71 
(a questão do purto nada); além do próprio tratado sobre o desprendimento. No sermão 
52, Eckhart sobre os “pobres de espíritos”, alegando que eles são bem-aventurados. 
Para o autor renano, o homem pobre é aquele que nada quer, nada sabe, nada tem; 
aqui podemos perceber a via da negatividade. Assim Eckhart afirma: “Se o homem deve 
possuir verdadeiramente a pobreza, deve estar tão vazio de sua vontade criada como 

ele era quando <ainda> não era” (p. 288).  

 

 
Conclusão 

 

3. Apontamentos para uma mística da vida cotidiana 

 

Por fim, podemos concluir que as fontes e os autores neoplatônicos exerceram uma 
fundamental influência no pensamento eckhartiano, principalmente no que diz respeito 
à construção de sua metafísica. Em sua obra alemã, ressoam importantes conceitos 
presentes na tradição neoplatônica, tais como: o pensamento acerca do Uno, a 
presença da teologia negativa, o caráter da inominabilidade divina e a ideia do ser-solto/ 
do desprendimento. 
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É importante evidenciar que o desprendimento pensado por Eckhart possui ressonância 
e um espaço de reflexão no mundo contemporâneo. Segundo Bauchwitz (2015), é 
possível, através de Eckhart, “pensar o mundo, deus e homem desde uma perspectiva 
que exige considerá-los para além da imediaticidade da presença, dos cânones 
teológicos tradicionais e de uma antropologia reducionista” (p. 93). É nesse sentido que 
Haas (2002, p. 20) destaca que, para Eckhart é preciso ser contemplativo na ação e 
ativo na contemplação. 

 

Diante da tônica calculista do mundo moderno, torna-se pertinente e urgente habitar e 
pensar o mundo desde um caráter meditativo: abrindo espaços e desvelando o 
extraordinário do cotidiano. A negatividade pensada, atrelada ao desprendimento, 
permitem que pensemos as coisas em enquanto coisas, não apenas desde uma 
adjetivação determinante daquilo que ela “é”. É possível, desse modo, estabelecer uma 
relação do livre com aquilo que nos rodeia. Esse caráter, mostra, inclusive, uma 
atualização do pensamento eckhartiano. 

 

Cabe em outro momento, ainda, analisar de modo mais aprofundado a questão da 
mística voltada para a vida cotidiana em Eckhart, investigando de que modo a 
construção da metafísica eckhartiana repousa na ação cotidiana no mundo.  
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TÍTULO: A Formação em Psicologia na UFRN avaliada pelos alunos: uma investigação 

na perspectiva histórico cultural 

Resumo 

 

A formação em psicologia iniciou-se no Rio Grande do Norte em 1976. Uma história 
tecida com responsabilidade e reconhecimento, mas ao mesmo tempo comprometida 
em rever seus processos a fim de responder a alguns desafios que a 
contemporaneidade impõe. As mudanças na forma de acessar o Curso promoveram 
mudanças no perfil dos ingressantes. Esse estudo almeja ampliar as lentes para esse 
novo cenário, bem como é oportuno num momento em que as Diretrizes Curriculares 
Nacionais que formam psicólogos estão sendo revistas. Fez-se uma avaliação do curso 
de Psicologia na UFRN junto aos alunos, objetivando identificar pontos fortes, fracos e 
sugestões em relação à formação recebida. Trata-se de uma pesquisa exploratória, 
explicativa e de levantamento de dados. Na coleta de dados aplicou-se um instrumento 
no qual se pedia para elencar os pontos fortes e fracos da formação, bem como 
sugestões para sua melhoria. Os dados foram agrupados em categorias e discutidos à 
luz da Psicologia Histórico-Cultural. As sugestões incidiram em relação aos aspectos 
negativos. As categorias dos pontos fortes e fracos elencam dados avaliados 
positivamente, mas que também tem avaliação negativa. Uma contradição que 
expressa a concepção de unidade dos contrários próprio do materialismo histórico-
dialético. O processo de formação é portanto histórico, contraditório e esses contrários 
que se completam podem ajudar a constituir as transformações necessárias. 

 
 
Palavras-chave: Formação em psicologia. Avaliação do Curso. Inclusão 

TITLE: The Research in Psychology at UFRN evaluated by students: a research in the 

historical cultural perspective 

Abstract 

 

Psychology training began in Rio Grande do Norte in 1976. A story woven with 
responsibility and recognition, but at the same time committed to reviewing its processes 
in order to respond to some challenges that contemporaneity imposes. Changes in the 
way of accessing the Course promoted changes in the profile of newcomers. This study 
aims to broaden the lens for this new scenario, and is timely as the National Curriculum 
Guidelines that form psychologists are being revised. It was made an evaluation of the 
Psychology course at UFRN with the students, aiming to identify strengths, weaknesses 
and suggestions regarding the received training. It is an exploratory, explanatory and 
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data survey. In the data collection an instrument was applied in which it was asked to list 
the strengths and weaknesses of the training, as well as suggestions for its improvement. 
Data were grouped into categories and discussed in light of Historical-Cultural 
Psychology. The suggestions focused on the negative aspects. The strengths and 
weaknesses categories list positively evaluated data, but which also has negative 
evaluation. A contradiction that expresses the conception of unity of opposites proper to 
historical-dialectical materialism. The process of formation is therefore historical, 
contradictory, and these complementing opposites can help to constitute the necessary 

transformations. 

 
 
Keywords: Psychology Training. Course Evaluation. Inclusion 

Introdução 

A história da formação em psicologia foi iniciada no Estado do RN no ano de 1976. 
Historicamente o país vivia momentos de grande repressão e uma parcela de 
intelectuais se organizava profissionalmente inspirados pelo aporte teórico das ciências 
sociais que se propunha a compreender, explicar e enfrentar os desafios produzidos 
naquele contexto. Foi esse o cenário que engendrou a concepção do curso de psicologia 
que seria oferecido pela UFRN. Essa história completou quatro décadas e a trajetória 
dessa formação tem sido tecida com responsabilidade e reconhecimento. 
Inicialmente este estudo se propunha a investigar sobre a formação em psicologia nas 
Instituições de Ensino Superior para atuação na psicologia escolar no Estado do RN, 
visto que muito pouco tem sido investigado nesse campo. No entanto, após uma coleta 
de dados inicial percebemos a importância de refazer os caminhos da pesquisa. Assim, 
esse estudo levantou alguns indicadores sobre a formação oferecida no curso de 
psicologia da UFRN. A avaliação do curso foi feita pelos alunos do Campus Central e 
objetivou identificar pontos fortes, fracos e sugestões em relação a formação recebida. 
Inicialmente importa situar que, desde sua autorização, o ingresso dos alunos para 
cursar psicologia se fazia por meio do vestibular que selecionava os melhores 
candidatos para ingressar nas vagas disponibilizadas. Esse processo se manteve até 
2012, e por vários anos, o Curso de Psicologia era avaliado como um dos mais 
concorridos. De 2013 em diante o ingresso tem sido feito, exclusivamente, através do 
Sistema de Seleção Unificada (SiSU) o qual toma por base os resultados que os 
candidatos às vagas no ensino superior obtém na prova do Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM). Ao mesmo tempo em que fora alterada a forma de ingresso, por força 
de lei também se estabeleceu que 50% das vagas oferecidas por cada curso seriam 
destinadas a estudantes que tivessem cursado o ensino médio integralmente em 
escolas públicas, além de reservar vagas para estudantes autodeclarados pretos, 
pardos e indígenas (Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012). 
As mudanças na forma de acessar o Curso de Psicologia promoveu uma mudança no 
tipo de estudantes que, a partir de então, passou a ingressar almejando formar-se 
psicólogos. Duas turmas de alunos já se formaram após essa alteração na forma de 
ingresso. Esse estudo almeja ampliar as lentes para esse novo cenário, bem como se 
insere num momento em que a Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) que formam 
psicólogos estão sendo revistas. 
A docência no Curso de Psicologia tem sido desafiada a explicar algumas contradições 
imbricadas nos processos formativos. Temos sido provocados a distanciar-nos dos 
modelos adaptativos e a comprometer-nos com a proposição de alternativas de 
formação, conforme já discutida por Souza (2009, p.182), ou seja, “comprometida com 
uma concepção política emancipatória”. Uma formação que se materialize em 
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intervenções que possibilite a todos os alunos a apropriação dos conhecimentos 
científicos, em consonância com o pensamento de Saviani (1994). E, em acordo com o 
indicado por Leontiev (2004) quando trata sobre o desenvolvimento do psiquismo, que 
a formação do psicólogo favoreça os processos de humanização na medida em que 
permita a apropriação de conhecimentos científicos. 
Num cenário em que o acesso ao Ensino Superior começa a permitir que alunos das 
escolas públicas, populações negras e indígenas, que compõe a massa de pessoas 
com uma série de lacunas na formação possam sentar ao lado daqueles que tiveram 
outras possiblidades sobressaem alguns desafios. Como garantir que todos vão se 
apropriar do conhecimento e possibilidades que a vida universitária oferece? Que 
condições concretas vamos disponibilizar para que aconteça uma inclusão satisfatória? 
Como está sendo recebida essa formação? Como os alunos avaliam esse processo? O 
presente estudo talvez não responda a todas essas questões, mas é um começo que 
pode ser ampliado. 

  

 

Metodologia 

 

Trata-se de uma pesquisa caracterizada como exploratória e explicativa. Exploratória 
porque não temos estudos registrados sobre a avaliação que os discentes fazem do 
Curso de Psicologia da UFRN ou da formação recebida. E explicativa porque, em acordo 
com o referencial da psicologia histórico-cultural, o pesquisador se propõe a buscar as 
explicações que constituem a realidade estudada. Em acordo com Gil, (2017) essa é 
uma característica das pesquisas explicativas. 

Como procedimentos da pesquisa, foi realizado um levantamento de dados. Assim, 
como forma de viabilizar a coleta dos dados, no período de setembro a novembro de 
2018 aplicou-se um instrumento no qual se pedia que elencasse os pontos fortes e os 
pontos fracos do Curso de Psicologia da UFRN, bem como que oferecesse sugestões 
para a sua melhoria. 

Os participantes foram os alunos do segundo, terceiro e quarto ano do curso. A decisão 
de não incluir os alunos de primeiro ano deveu-se ao pouco tempo em que foram 
incluídos no contexto estudado. Os alunos do último ano não foram incluídos por 
estarem voltados apenas às atividades de estágio no momento da pesquisa, o que 
inviabiliza a reflexão sobre questões que dizem respeito ao momento atual vivenciado 
no curso. A investigação é recorte de uma pesquisa mais abrangente sobre a formação 
em psicologia e foi submetida e aprovada pelo comitê de ética com o protocolo de 
número 79092317.6.0000.5537. 

Os dados foram discutidos em articulação com os referenciais teóricos da psicologia 
histórico-cultural, a qual tomou emprestado de Marx um método que permitisse construir 
uma base científica para estudar os fenômenos psíquicos a partir de uma visão de 
sujeito social e historicamente construído. Santa e Baroni (2014) discutindo as raízes 
marxistas do pensamento de Vigotski evidenciam que Marx buscou construir um método 
filosoficamente fundamentado que possibilitasse analisar a realidade e criticar os 
problemas criados pelo capitalismo. Esse método tinha como esteio a produção das 
condições materiais de existência, portanto concebe que a sociedade se estrutura 
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partindo de relações econômicas, situadas num tempo histórico e que se modifica 
dialeticamente, ou seja, pela interação permanente entre opostos. Daí tratar-se de um 
método materialista histórico-dialético. Uma vez que Vigotski compreendia o homem 
como ser histórico, ativo na construção de si e da sua história, o método proposto por 

Marx seria uma ferramenta que iria auxiliar no desenvolvimento de sua teoria. 

Após o levantamento dos dados, fez-se um agrupamento numa tabela e à luz da teoria 
que norteou o estudo, discutiu-se o processo da avaliação que os alunos fizeram da 
formação em psicologia. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os resultados apontam pontos fortes e fracos da formação em psicologia pela avaliação 
dos alunos, assim como trazem sugestões de melhoria. A categoria “pontos fortes do 
curso de psicologia” gerou alguns indicadores: formação crítica, o curso, relação com 
professores, qualificação dos professores, formação/currículo e foco na 
pesquisa/extensão. 

O indicador “formação crítica” aparece expressivamente nas respostas dos alunos. 
Nelas os respondentes falam a respeito do compromisso social para com a profissão, 
destacam o “Incentivo a uma formação crítica e compromissada”. Similar a esse 
indicador, há também o “formação/currículo”, onde os discentes destacam o fato do 
curso ser generalista e a diversidade de aprendizados que proporciona. No indicador “o 
curso” as respostas variam entre avaliações positivas da estrutura física e de 
organização da universidade, do centro e do departamento. Já com relação aos 
indicadores “qualificação dos professores” e “relação com professores” os alunos falam 
sobre os processos de ensino e a abertura dos docentes para lidar com as 
individualidades e necessidades dos alunos. O indicador “foco na pesquisa/extensão” 
demonstra a satisfação dos alunos com a forma que lhes são apresentadas as outras 
duas composições do tripé universitário: pesquisa e extensão. 

Já da categoria “pontos fracos do curso de psicologia” emergiram 7 indicadores, a saber: 
falta de prática, componentes integrativos, conteúdos, professores/ensino, carga 

horária, desconsideração do contexto dos alunos. 

O indicador “falta de prática” demonstra a insatisfação dos alunos com a reduzida 
quantidade de horas dedicadas às experiências prática de formação. No indicador 
“componentes integrativos” os alunos alegam não encontrarem sentido na oferta de 
muitas disciplinas integrativas ao longo do curso. Em “conteúdos” os discentes tecem 
uma série de críticas aos conteúdos que são abordados e o foco que é dado em algumas 
áreas em detrimento de outras. Já no que diz respeito ao indicador “professores/ensino” 
foram agrupadas as falas que dizem sobre as metodologias de ensino dos professores, 
assim como o desejo de maior variedade de áreas entre os docentes, e outras questões 
da relação professor-aluno. O indicador “carga horária” é bastante expressivo e em 
geral, as respostas dizem respeito ao fato de que “O horário e a carga horária excessiva 
que chega a ser desumano, quando une-se às atividades de ensino, pesquisa e 
extensão” e “Falta de um curso de psicologia no turno noturno para possibilidade de um 
maior contingente de graduandos “trabalhadores”. Ainda nesse sentido, aparece o 
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indicador “desconsideração do contexto dos alunos” indicador que expressa a 
necessidade de ter um olhar diferenciado para o novo contexto do ensino superior. 

As sugestões dadas pelos respondentes do questionário também foram agrupadas em 
indicadores por nós intitulados: comunicação, formação, horários, currículo, 

componentes curriculares, componentes integrativos e condições de permanência. 

No indicador “comunicação” os alunos manifestam a necessidade de serem informados 
a respeito das atividades de ensino, pesquisa e extensão promovidas pelo curso. Já no 
indicador “formação” os alunos sugerem melhorias na estrutura, metodologias e 
conteúdos do curso. Em “horário” as respostas agrupadas sugerem que o curso seja 
ofertado em outro turno além do atual, assim como também sugere a entrada de duas 
turmas por ano. “Currículo” é o indicador em que as respostas se referem à revisão 
curricular do curso. “Componentes curriculares” agrupa respostas que tratam do 
aumento e diminuição de componentes curriculares de variadas temáticas. O indicador 
“componentes integrativos” apresenta a necessidade de enxugar as disciplinas 
integrativas que são tidas como repetitivas. “condições de permanência” é o indicador 
que reúne as sugestões referentes à propostas que auxiliem o aluno a permanecer na 

universidade. 

 
Conclusão 

 

Chama atenção as referências feitas, mesmo que de modo indireto, à características do 
curso que inviabilizam ou dificultam a permanência daqueles estudantes que precisam 
trabalhar. Essa dificuldade expressa um dos pontos fracos contidos nas respostas: 
desconsideração do contexto dos alunos. 

Além disso, a formação crítica é colocada de maneira expressiva como um ponto 
positivo do curso, no entanto, de acordo com as respostas da categoria “pontos fracos” 
o curso permanece elitista em sua estrutura. Nesse ponto se expressa a contradição 
entre oferecer uma formação crítica com foco nas questões da realidade social, ao 
mesmo tempo em que o currículo é organizado de maneira a manter o status quo no 
que diz respeito ao caráter elitista do curso. 

As categorias dos pontos fortes e fracos elencam dados avaliados positivamente, mas 
que também tem avaliação negativa. Por exemplo, a avaliação que os alunos fazem do 
currículo e conteúdos curriculares, que ora aparecem como ponto positivo, ora 
aparecem como ponto negativo. Essa contradição expressa a concepção de unidade 
dos contrários próprio do materialismo histórico-dialético. O processo de formação é, 
portanto histórico, contraditório e esses contrários que se completam podem ajudar a 
constituir as transformações necessárias. 
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TÍTULO: Saramago e o jornalismo: contribuições à pesquisa documental 

Resumo 

Esta etapa do projeto de pesquisa evoca o encontro entre jornalismo e literatura e o 
lugar onde esses campos se encontram na Cultura, contribuindo com a constituição da 
memória coletiva. Nesta perspectiva, partimos da concepção de que a relação entre 
literatura e jornalismo cultural decorre da própria constituição histórica deste segmento, 
pressuposta na concepção habermasiana de que a esfera jornalística provém da esfera 
literária. Inferindo com isso que seja como objeto de informação, crítica ou como forma 
de escrita, literatura e jornalismo, sempre que associados, contribuem para a formação 
de uma memória social. Investigar as conexões de escritos ficcionais e não ficcionais 
de José Saramago com o jornalismo enquanto prática social, conjunto de técnicas e 
forma de conhecimento que embute pressupostos éticos e estéticos, foi o objetivo desta 
etapa do projeto. A pesquisa documental que teve como foco elementos da biografia do 
escritor português nos levou a produzir análises sobre a revista cultural produzida pela 
Fundação José Saramago. Acreditamos que a revista Blimunda, ao resgatar elementos 
constitutivos da vida e obra de José Saramago, atua na manutenção da memória 
coletiva e histórica quando se debruça sobre a figura do escritor, mas também quando 
percebe a literatura como manifestação cultural que intermedeia a construção do 
imaginário social. Além da pesquisa bibliográfica e documental,nos servimos de 
entrevistas realizadas e instrumentos da análise do discurso. 
 
Palavras-chave: José Saramago; Jornalismo; Literatura; Revista Blimunda 

TITLE: Saramago and the journalism: contribution of documentary research 

Abstract 

This stage of the research project evokes the encounter between journalism and 
literature and the place where these fields are in Culture, contributing to the constitution 
of collective memory. In this perspective, we start from the conception that the relation 
between literature and cultural journalism stems from the historical constitution of this 
segment, presupposed in the Habermasian conception that the journalistic sphere 
comes from the literary sphere. Inferring with this as an object of information, criticism or 
as a form of writing, literature and journalism, when associated, contribute to the 
formation of a social memory. Investigating the connections of fictional and non-fictional 
writings of José Saramago with journalism as a social practice, set of techniques and 
form of knowledge that embodies ethical and aesthetic assumptions was the objective 
of this stage of the project. The documentary research that focused on the biography of 
the Portuguese writer led us to produce analyzes about the cultural magazine produced 
by the José Saramago Foundation. We believe that the magazine Blimunda, in rescuing 
elements of the life and work of José Saramago, acts in the maintenance of the collective 
and historical memory when he focuses on the figure of the writer, but also when he 
perceives literature as a cultural manifestation that mediates the construction of the 
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imaginary Social. In addition to bibliographical and documentary research, we have used 
interviews. 
 
Keywords: José Saramago; Journalism; Literature; Blimunda magazine 

Introdução 

Para a perspectiva do presente estudo, partimos da concepção de Faro (2014), de que 
a relação entre literatura e jornalismo cultural decorre da própria constituição histórica 
deste segmento, pressuposta na concepção habermasiana de que a esfera jornalística 
provém da esfera literária. Seja como objeto de informação, crítica ou como forma de 
escrita adotada pelos jornalistas, literatura e jornalismo, sempre que associados, 
certamente contribuem para a formação de uma memória social. Como observa Rêgo 
(2013, p.3), “esse lugar de memória do jornalismo é fator constituinte e importante da 
memória coletiva e da memória histórica, visto que suas imagens, mensagens, 
informações e notícias influem diretamente no imaginário simbólico coletivo e 
constituem fonte para as pesquisas históricas”. Esta mesma função, de recuperação da 
história, se aplicaria à crítica literária, por exemplo, que, independentemente de seu 
valor teórico para a literatura, tem importância na construção histórica da recepção das 
obras literárias pelos canais midiáticos. Tanto melhor, reiterando as conclusões de Faro 
(2014), se esta for feita com a profundidade de um olhar intelectual. Vale referir, aqui, a 
passagem do próprio José Saramago pela crítica literária, quando atuou na revista 
Seara Nova, de Lisboa, entre 1967 e 1968, tendo passado por seu rigoroso crivo boa 
parte da produção de relevância naquele período. É o momento em que o autor de 
Levantado do chão (1980) se torna uma figura intelectual conhecida, principalmente no 
meio editorial. Acreditamos que a revista Blimunda, ao resgatar elementos constitutivos 
da vida e obra de José Saramago, atua na manutenção da memória coletiva e histórica 
quando se debruça sobre a figura do escritor, mas também quando percebe a literatura 
– e demais expressões artísticas - enquanto manifestação cultural que intermedeia a 
construção do imaginário social. Neste sentido, nos pautamos pelas considerações de 
Rêgo (2012), que, ao retomar as reflexões de Maurice Halbwachs, explica que “a 
memória histórica constitui-se pela sucessão de acontecimentos e a memória coletiva 
pauta-se na continuidade dos acontecimentos” (RÊGO, 2012, p.13). Essas dimensões 
são contempladas pelo jornalismo, e, como procuraremos demonstrar, estão presentes 
em Blimunda. No âmbito da linguagem, os desafios que se colocam diante da prática 
jornalística em sua relação com processos sociais e culturais são, segundo Faro (2014), 
de natureza muito mais ampla, pois se referem a transformações nos hábitos de leitura 
advindos da penetração dos meios eletrônicos no campo comunicacional. Faro retoma 
o teórico canadense Marshall McLuhan para assinalar que o rádio, a televisão e o 
cinema configuraram uma “nova etapa na história da cultura humana – a etapa da 
retribalização da audiência (pela analogia que McLuhan fazia com os períodos da 
história em que a aquisição do conhecimento primava pela oralidade)” (FARO, 2014, 
p.136). A proposição de McLuhan retomada pelo pesquisador brasileiro reflete, senão a 
totalidade dos conflitos inerentes às atividades da comunicação hoje, ao menos uma 
parte preponderante para a crescente necessidade de atualização tecnológica e 
interatividade digital, sob a qual se debatem as empresas jornalísticas diante da queda 
na venda de exemplares impressos e a migração da publicidade em massa para a 
internet. Neste sentido, o jornalismo cultural se imbricaria, de um lado, entre o quase 
extinto leitor dado à atividade reflexiva individual própria da leitura de livros e, de outro, 
do analista cultural bem formado e capaz de realizar a crítica com qualidade. Tal 
configuração suscita, para Faro (2014), a discussão sobre a posição que o segmento 
ocupa na relação entre público e cultura, e na intermediação dessa esfera tomada por 
nuances e entrecortes que é a da produção/recepção dos conteúdos midiáticos. 
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Metodologia 

 
A pesquisa é do tipo qualitativa na medida em que os procedimentos analíticos eleitos 
estão, de acordo com Bachelard ( 1976), propondo estruturar em discurso científico o 
que ainda não o é e para tanto situa o objeto de estudo na medida da crítica, e não 
acima dela, reduzido a impressões primeiras ou a “experiencia ingênua do mundo 
social” , conforme Bourdieu, Chamborendon e Passeron (1999, p.32). Assim, definimos, 
de acordo com Minayo (2013), esta investigação como pesquisa de cunho qualitativo, 
bibliográfico e documental. A técnica utilizada para sistematização do estudo do objeto 
será a da Análise do Conteúdo (AC) a partir de Bardin (1988) e Barros e Targino (2000), 
com relação a estruturação do método de AC em etapas, técnicas e categorias, as quais 
tornam possível a análise de uma grande quantidade de material de forma sistemática. 
Vale lembrar que tal técnica é atualmente considerada como ferramenta híbrida, 
podendo a servir a fins tanto qualitativos como quantitativos, dependo, para Bauer 
(2002), do direcionamento ideológico do pesquisador ante o objeto pesquisado.Outro 
aspecto tendencial relevante em AC do qual lançaremos mão, é a proposição da junção 
deste método com outras técnicas de investigação: para Penn (2002) é possível uma 
integração com a semiologia, que empregaremos na análise semiótica de imagens; 
Barba (1994) incorpora a etnografia, a qual pretendemos utilizar na compreensão dos 
processos organizacionais e de produção da revista pela FJS; Michelat (1981), propõe 
a AC como técnica acessória da pesquisa com entrevistas, técnica que 
empreenderemos para correlacionar nossas descobertas com as impressões dos 
colaboradores da Blimunda.Diante da cuidadosa curadoria feita pela Fundação José 
Saramago em torno da manutenção dos documentos que remontam a história de 
Saramago, fez-se necessário também, ao analisar a imensidão de materiais acessíveis 
on-line a aplicação da análise documental (MOREIRA, 2010) que nos serve de método, 
na medida em que nossa perspectiva é histórico-crítica, e de técnica, na medida em que 
nos auxiliou na obtenção de informações que contextualizam as nossas leituras tanto 
da Blimunda quanto da obra saramaguiana. 
 
Resultados e Discussões 

 
Sobre o caráter intelectual do produtor de discursos noticiosos e analíticos do jornalismo 
cultural, Faro (2014) considera o campo como privilegiado devido à sua presença social 
marcante. Afirma o pesquisador: Uma análise qualificada e de forte sensibilidade 
conceitual sobre uma obra, por exemplo, pode perfeitamente acabar pondo em 
discussão questões que se situam além da crítica propriamente dita, já que pode 
contribuir para a formulação de pontos de vista de amplitude ontológica e filosófica bem 
mais amplos que a estrita referência literária feita na matéria. (FARO, 2014, p. 139) O 
jornalismo cultural se relaciona, portanto, com os processos que compõem a dinâmica 
social, não sendo uma instância em separado que refletiria objetivamente o estado da 
cultura. Antes, e por ser parte da própria cultura, é uma construção discursiva do 
humano no tempo, por meio do realce da produção cultural, mantendo “estreita relação 
com o processo de gestação e de discussão das ideias, das correntes de pensamento”, 
ressalvando-se quando a “perspectiva mercadológica do veículo” não se impõe sobre o 
olhar acerca da matéria-prima deste campo (FARO, 2014, p.139). A revista Blimunda 
ambiciona lançar sobre a literatura e outras formas de manifestação artístico-culturais 
um olhar mais amplo e analítico, que contemple não só José Saramago e demais 
autores consagrados, mas também novos nomes que surgem no cenário literário de 
Portugal e de outros países, incluindo o Brasil. A partir da descrição do modo de 
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funcionamento da revista e da análise dos três enunciados acima, buscamos apresentar 
um panorama dos pressupostos editoriais que norteiam Blimunda, e sua relação com 
os elementos que, em essência, permitem destacá-la como uma publicação inserida no 
campo do jornalismo cultural. Entre suas contribuições mais imediatas, está a de criar e 
preservar um ambiente comum para o diálogo em torno da cultura de língua portuguesa 
e para a leitura das obras de José Saramago e de outros nomes representativos da 
literatura, através do tempo. Notamos, também, que há uma articulação constante entre 
as demandas estético-conceituais e ético-políticas no conteúdo da revista. A publicação 
é um canal de comunicação que permite à Fundação José Saramago se posicionar em 
diversas temáticas e, assim, construir sua identidade em relação com seus públicos, 
sejam leitores da obra saramaguiana, leitores de Blimunda ou mesmo participantes dos 
circuitos culturais com os quais a FJS e a revista se engajam. A preservação da memória 
relativa à vida e a obra de José Saramago não é nem a temática única da revista, nem 
pano de fundo exclusivo para o tratamento de assuntos ligados à política, aos direitos 
humanos ou ao meio ambiente: as preocupações que acompanharam o escritor em 
seus 87 anos de vida estão, de algum modo, ligadas a essas temáticas e Blimunda atua 
na aglutinação dessas preocupações, que também constituem o campo de atuação da 
fundação. 
 
Conclusão 

 
“Não deixemos que nossos mortos morram. Parece uma frase sem efeito, mas é, em 
rigor, uma condição de vida. Porque se deixarmos morrer os mortos é a sua contribuição 
para a vida que estamos rejeitando”. Esta breve reflexão redigida à mão pelo escritor 
português José Saramago (1922-2010), em 1981, foi escolhida como epígrafe do 
primeiro número da revista digital Blimunda , publicação mantida pela Fundação José 
Saramago (FJS), entidade sediada em Lisboa que visa a apoiar iniciativas no campo da 
cultura, direitos humanos e meio ambiente, bem como promover o estudo e preservação 
da obra do autor de Ensaio sobre a cegueira (1995). Reunir elementos que permitam 
compreender os pressupostos editoriais da publicação é o objetivo deste estudo. De 
periodicidade mensal, e disponibilizada gratuitamente no site da Fundação, a revista 
chegou à 82ª edição em março de 2019. Veicula artigos, ensaios, resenhas, reportagens 
e outros conteúdos relacionados a temáticas da literatura e da cultura de língua 
portuguesa, tendo, como pano de fundo, os compromissos assumidos por Saramago na 
Declaração de Princípios da fundação que leva seu nome . De fato, em seu primeiro 
editorial, Blimunda assegura a seus leitores, que, mesmo centrada em questões 
literárias, “não perderá de vista os restantes princípios que orientam a Fundação, como 
a defesa do meio ambiente, a valorização da cultura portuguesa, literária e não só, e 
aqueles que estão plasmados na Carta Universal dos Direitos Humanos (...)” (LETRIA, 
2012, p. 3). Inscrita conceitualmente no campo do jornalismo cultural, a revista tem 
características singulares que procuraremos destacar, neste estudo, por meio de um 
breve panorama descritivo e analítico, com apoio de pesquisa documental e de 
referencial teórico-metodológico constituído a partir das contribuições de Faro (2014) e 
Rêgo (2012; 2013), além de instrumentos da análise do discurso. O estudo também 
inclui entrevistas com Sérgio Letria e Ricardo Viel, editores da revista. Acerca da 
episteme do jornalismo cultural, o que podemos inferir é que este segmento, de maneira 
geral, engloba a cobertura, relato e análise crítica de fatos relacionados às 
manifestações culturais. Tem por função a formação de públicos em torno da criação de 
uma memória cultural de determinada sociedade, em determinado contexto espaço-
temporal, a partir da abordagem e divulgação de temas de natureza estético-conceitual 
e/ou ético-política (FARO, 2014). 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1282 

 

Referências 

 
AGUILERA. Fernando Gomes. As Palavras de Saramago: catálogo de reflexões 
pessoais, literárias e políticas. São Paulo: Cia das Letras, 2010. BACHELARD, G. 
Formação do Espírito Científico. Rio de Janeiro: Contraponto, 1976. BAKHTIN, Mikhail. 
Estética da criação verbal. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997 BARBA, Cecília 
Cervantes. Análisis de contenido y etnografia em el estúdio de la produccíon de notícias. 
In: RUIZ, Enrique Sanchez; BARBA, Cecília Cervantes (Org.). Investigar la 
comunicación: propuestas ibero-americanas. Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara/ALAIC, 1994. p.77-103. BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: 
Edições 70, 1988. BARROS, Antonio Teixeira de; TARGINO, Maria das Graças. A 
análise de conteúdo como método qualitativo na pesquisa em Comunicação. Brasília, 
2000. BAUER, Martin W. Análise de conteúdo clássica: uma revisão. In: BAUER, Martin 
W.; GASKEL, George (Org.). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Petrópolis, 
Vozes, 2002. p.189-217. BOURDIEU, Pierre; CHAMBORENDON, Jean-Claude; 
PASSERON, Jean-Claude. A profissão de sociólogo: preliminares epistemológicas. 
Petrópolis: Vozes, 1999. FARO, José Salvador. Apontamentos sobre jornalismo e 
cultura. Porto Alegre: Buqui, 2014. LETRIA, Sérgio M. Editorial. Revista Blimunda. 
Lisboa: Fundação José Saramago, nº 1, jun. 2012, p. 3. __________. Uma inesgotável 
esperança – Editorial. Revista Blimunda. Lisboa: Fundação José Saramago, nº 72, mai. 
2018, p. 5. RÊGO, Ana Regina. O jornalismo e memória, entre o tempo e a ética. 10º 
Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo. Curitiba: PUC – PR, nov. 2012. 
___________. O jornalismo cultural na Revista O Cruzeiro. 9º Encontro Nacional de 
História da Mídia. Ouro Preto, MG: UFOP, mai-jun. 2013. REVISTA BLIMUNDA. Lisboa: 
Fundação José Saramago. Disponível em <https://www.josesaramago.org/revista-
digital-blimunda-i/>. SARAMAGO, José. Blimunda: destino de um nome. Libreto da 
ópera “Blimunda”, 1991. Revista Blimunda. Lisboa: Fundação José Saramago, nº 13, 
jun. 2013. __________. Memorial do convento. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2011. 
VIEL, Ricardo. 5 dias em Guadalajara. Revista Blimunda. Lisboa: Fundação José 
Saramago, nº 80, jan. 2019, p. 15. ZAMORANO, Andrea. A desbrasilização do Brasil. 
Revista Blimunda. Lisboa: Fundação José Saramago, nº 82, mar. 2019, p. 12. 
Entrevistas LETRIA, Sérgio Machado. Concedida a Maria do Socorro F. Veloso em 5 de 
dezembro de 2018. Gravada. VIEL, Ricardo. Concedida a Maria do Socorro F. Veloso 
em 22 de novembro de 2018. Por e-mail. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1283 

 

CÓDIGO: HS1297 

AUTOR: YSMAEL RABINO MARROCOS VENTURA SOUZA 

ORIENTADOR: JOANA TEREZA VAZ DE MOURA 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo principal debater a atuação dos diferentes atores sociais 
no estado do Rio Grande do Norte que se mobilizaram nos últimos anos para a 
discussão sobre a causa educacional. Para tal, buscamos mapear as organizações da 
sociedade civil, especialmente sindicatos, movimentos sociais e associações que dão 
suporte às discussões da política educacional. A partir desse mapeamento, procuramos 
analisar os repertórios de atuação desses atores, suas dinâmicas e estratégias para 
pautar e reivindicar educação pública de qualidade. Utilizamos práticas, estratégias e 
valores como aspectos fundamentais da atuação desses atores no processo de 
cooperação institucional. Neste sentido, buscamos compreender os resultados políticos 
dos atores sociais sobre a política pública, conscientes de que esse é apenas um dos 
domínios nos quais eles podem provocar mudanças sociais significativas. 
 

Palavras-chave: Atores Sociais. Educação. Estratégias de mobilização. 

TITLE: SOCIAL ACTORS AND THE MOBILIZATION OF THE EDUCATIONAL CAUSE 

IN RN IN THE CURRENT CONTEXT 

Abstract 

This article aims to discuss the performance of different social actors in the state of Rio 
Grande do Norte who have mobilized in recent years to discuss the educational cause. 
To this end, we seek to map civil society organizations, especially trade unions, social 
movements and associations that support educational policy discussions. From this 
mapping, we seek to analyze the repertoire of performance of these actors, their 
dynamics and strategies to guide and claim quality public education. We use practices, 
strategies and values as fundamental aspects of the performance of these actors in the 
process of institutional cooperation. In this sense, we seek to understand the political 
outcomes of social actors on public policy, aware that this is only one of the domains in 
which they can bring about significant social change. 
 
Keywords: Social Actors. Education. Mobilization strategies. 

Introdução 

A luta pela educação pública é uma prática histórica e que sempre esteve presente no 
cotidiano de muitas professoras e professores, alunas e alunos, sindicatos, 
organizações não governamentais, movimentos sociais e estudantis no Brasil. Essa 
atuação passa desde a garantia dessa educação, inclusão, emancipação e 
organização. Desde logo é preciso demarcar nosso entendimento sobre o que são 
movimentos sociais. Nós os encaramos como ações sociais coletivas de caráter 
sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas de a população se organizar e 
expressar suas demandas (GOHN, 2008). Desde o processo de retomada da 
democracia no Brasil, pós ditadura militar, que a educação pública sofre um desmonte. 
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Mesmo depois de governos que se propuseram progressistas, como o de Lula, em 2002, 
reeleito em 2006, que teve programas sociais, como a democratização do ensino público 
com o aumento de vagas no ensino básico, Bolsa Família, Programa Fome Zero, 
ProUni, que contribuíram para que mais pessoas tivessem acesso à educação básica. 
Ainda sobre a expansão e interiorização do ensino superior e da educação técnica, Lula 
inaugura, em 2008, a UFERSA, Universidade Federal do Semi-Árido, que, hoje, possui 
4 campis: Mossoró, Assú, Angicos e Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Fátima 
Bezerra, então Senadora pelo Partido dos Trabalhadores, foi uma das protagonistas 
pela expansão dos Institutos Federais de Educação, Ciência, Tecnologia, que, a partir 
de emendas vindas do governo federal, possui hoje 22 campis em todo o estado. No 
RN, nos últimos três anos, houveram inúmeras mobilizações pela educação. Desde atos 
e ocupações na universidades federais, como na UFRN, em 2016 , onde se estava em 
pauta a PEC 241 e na UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, onde, 
também em 2016 , estudantes ocuparam sua reitoria, em Mossoró, contra a emenda 
constitucional, a PEC 55 e a suposta privatização da universidade estadual. Além disso, 
em São Paulo, surgia um movimento que veio a se expandir em todo o Brasil. A 
primavera secundarista, assim intitulada, partiu das manifestações no final de 2015 onde 
estudantes secundaristas da cidade de São Paulo ocuparam suas escolas contra o seu 
fechamento. Já em 2016, estudantes do país inteiro entraram na crescente onda de 
ocupações nas escolas contra as reformas do ensino médio de Michel Temer, assim 
como o projeto Escola Sem Partido, que censurava o ensino de Filosofia e Sociologia e 
pelo debate da chamada “ideologia de gênero” que parlamentares, principalmente da 
bancada religiosa, queriam barrar as discussões de gênero e sexualidade nas escolas 
no Plano Nacional de Educação (PNE), que tinham como transversalidade o combate à 
violência contra a mulher e LGBTIfobia, assim como a promoção do respeito à 
diversidade. No RN, a primavera secundarista surge em Mossoró, quando alunos 
ocuparam a Escola Estadual Aida Ramalho e em Natal, onde as escolas Professora Ana 
Júlia Mousinho, Professor Anísio Teixeira, Augusto Severo e Floriano Cavalcante 
também foram ocupadas. Esses ataques à educação nos últimos três anos partiram do 
golpe presidencial que Michel Temer, eleito vice-presidente da república, deu em cima 
da presidenta Dilma Rousseff, eleita em 2015, em conjunto com parlamentares que 
negociaram desde regalias a cortes nos investimentos em educação, como foi a PEC 
241. O estado do Rio Grande do Norte viveu governos oligárquicos, que são aqueles 
em que um pequeno grupo, da mesma classe, partido, ou família está no poder há 
tempos. Aqui, o que mais marcou foi a presença de famílias como os Alves, Maias e 
Rosados, que deixou um rastro de retrocessos e acúmulos de calamidades financeiras 
governo após governo. Isso trouxe muitas consequências, dentre elas a precarização 
de escolas estaduais, levando até o fechamento de muitas delas, e o sucateamento da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, com a ameaça de 
privatização. 
 
Metodologia 

 
A pesquisa combinou estudo da literatura sobre políticas públicas, movimentos sociais 
e repertórios, com especial foco no caso da educação com a construção com uma 
análise qualitativa. Os dados foram coletados através de conversas informais buscando 
mapear todos os atores sociais identificados com o processo. A partir desse 
mapeamento, foram realizadas entrevistas com os principais representantes sobre as 
trajetórias de mobilizações e estratégias utilizadas. Concomitantemente, buscamos 
entender a dinâmica das políticas públicas educacionais selecionadas para 
compreender a sua organização no contexto do Rio Grande do Norte. Mapeamos 
algumas lideranças do movimento estudantil e do movimento sindical, esse 
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mapeamento foi facilitado pelo autor deste artigo, também membro do movimento social 
de estudantes, que procurou as entidades representativas que estiveram à frente na 
mobilização em algumas manifestações na cidade de Natal, RN. Após o contato, foi 
marcado alguns momentos de conversa para acertar as entrevistas que seriam 
marcadas. Foram feitas entrevistas semi-estruturadas com duas lideranças, um do 
movimento estudantil, que foi ex diretora de mulheres da UBES, União Brasileira de 
Estudantes Secundaristas e com uma militante do movimento sindical, que foi da base 
do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e 
Tecnológica, o SINASEFE/RN. As entrevistas foram feitas por meio de um gravador e 
logo após foram transcritas. Entre as entidades estudantis mapeadas, estão: União 
Estadual dos e das Estudantes, a UEE/RN, que teve sua reativação em 2018, após ser 
perseguida pela ditadura militar, Associação Potiguar de Estudantes Secundaristas, a 
APES, Centro Estudantil de Mossoró, o CEM, União Metropolitana de Estudantes 
Secundaristas de Natal, a UMES/ Natal, União Metropolitana de Estudantes 
Secundaristas de Ceará-Mirim, UMES/Ceará Mirim, União Metropolitana de Estudantes 
Secundaristas de Currais Novos, a UMES/Currais Novos. 
 
Resultados e Discussões 

 
3.1 movimentos estudantis e de juventude e suas estratégias O movimento estudantil 
foi brutalmente esmagado em 1968 com a prisão, perseguição, morte ou exílio da maior 
parte das lideranças, muitas das quais entraram em grupos clandestinos de resistência 
armada durante os anos 70 no Brasil. A partir dessa perseguição, precisou-se criar 
novas estratégias de enfrentamento àquele governo ditador. A União Nacional dos 
Estudantes, a UNE, foi também uma entidade bastante perseguida na ditadura militar. 
Um dos mais lembrados episódios do período da ditadura militar foi o incêndio da sede 
da UNE, no dia 1 de abril de 1964. Na ocasião, agentes do regime invadiram o prédio e 
incendiaram o local, que ficou em ruínas. Em 1966, um protesto em Belo Horizonte na 
Faculdade de Direito é brutalmente reprimido. No mesmo ano, também na capital 
mineira, a UNE realiza um congresso clandestino no porão de uma igreja. Já no Rio de 
Janeiro, na Faculdade de Medicina da UFRJ, a ditadura reprimiu com violência os 
estudantes no episódio conhecido como Massacre da Praia Vermelha. A partir da UNE, 
o movimento estudantil brasileiro não apenas ganhou projeção nacional, mas também 
unificou os estudantes de norte a sul em torno dos mesmos objetivos. Com a UNE, os 
estudantes realizaram a crítica social e imprimiram uma marca ao movimento: a luta 
pela educação e pela ampliação de direitos para toda a coletividade. No RN, o Diretor 
de Políticas Educacionais da UNE, João Ricardo, estudante de Direito da UFRN, afirma 
que consolidar uma rede no movimento estudantil se torna uma estratégia de mobilizar 
e realizar muitas ações pela educação: “A UNE aqui no estado se mobiliza a partir da 
rede do movimento estudantil, das reuniões da própria entidade, dos congressos, 
conselhos da própria entidade que ocorrem nacionalmente, e a partir dessa organização 
a nível nacional, em geral, as orientações e as ações tomadas durante a luta são 
encaminhadas a partir da rede do movimento estudantil, então, a partir das deliberações 
da UNE, as forças políticas e as outras entidades gerais e de base nos diversos cantos 
do país encaminham essa orientação e por isso é possível ter uma organização e uma 
atuação organizada e unificada a nível nacional. Isso foi muito o que nos orientou aqui 
no último período, seja na resistência contra a eleição de Bolsonaro, seja na luta e na 
resistência contra os cortes da educação, agora mais recentes com o Future-se e uma 
série de atividades que a União Nacional dos Estudantes tocou no último período. Para 
além disso, nesses últimos dois anos, mais precisamente no início de 2018, nós 
reconstruímos um instrumento muito importante no movimento estudantil, que é a União 
Estadual dos Estudantes, aqui no Rio Grande do Norte, esse instrumento também 
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potencializou a intervenção do movimento estudantil, que é um setor importante na 
disputa da opinião pública e na defesa da educação (João Ricardo - Diretor da UNE em 
entrevista). Além das mobilizações nas universidades, estudantes secundaristas 
também estiveram a frente de muitas entidades. Durante o governo de Eurico Gaspar 
Dutra, em 1948, os secundaristas lideraram a campanha “O Petróleo É Nosso”, que 
defendia a nacionalização desta riqueza. No rastro do sucesso da campanha, foi 
organizado o 1o Congresso Nacional dos Estudantes Secundaristas na Casa dos 
Estudantes, no Rio de Janeiro. O evento marcou a fundação da União Nacional dos 
Estudantes Secundaristas — UNES, em 25 de julho de 1948, com representantes de 
praticamente todos os Estados do país, compondo a sua primeira diretoria. A entidade 
trocaria de nome em seu segundo congresso, em 1949, para União Brasileira dos 
Estudantes Secundaristas — UBES. Os e as estudantes secundaristas têm um papel 
central e são referência na defesa pela educação básica. Movimentos sociais pela 
educação abrange questões tanto de escolas como de gênero, etnia, nacionalidade, 
religiões, portadores de necessidades especiais, meio ambiente, qualidade de vida, paz, 
direitos humanos, direitos culturais etc. Os movimentos sociais são fontes e agências 
de produção de saber. O contexto escolar é um importante espaço para participação na 
educação. A participação na escola gera aprendizado político para a participação na 
sociedade em geral (GOHN, 2011). Brisa Bracchi, ex Diretora de Mulheres da UBES, 
fala das principais pautas que esta entidade se mobilizou em sua gestão no RN, no 
período de 2015 a 2017, período da primavera secundarista: Eu acho que tem dois 
momentos que me marcam muito desse momento da primavera secundarista. Um deles 
foi a ocupação do IF central, que foi a primeira escola, primeiro instituto federal a ser 
ocupado aqui no Rio Grande do Norte e que foi o momento que a gente deflagra a 
ocupação no meio do pátio central da escola e armar as barracas, enfim, acho que por 
ser a escola em que eu estudava tinha um significado especial. Outro momento, 
é...como eu tava na gestão tive a oportunidade de acompanhar as ocupações no 
Paraná, né, que era o estado em que tinha mais de mil ocupações acontecendo ao 
mesmo tempo, e lá foi realizado uma assembleia dos estudantes das ocupações que 
reuniu por volta de 800 estudantes, eu cheguei no Paraná na manhã que já tava 
acontecendo essa assembleia, fui direto do aeroporto para a assembleia, e ver 
estudantes que tinham ido...viajado do estado todo para uma assembleia secundarista, 
com mais de 800 estudantes que debatiam o rumo das ocupações...assim, não tem 
como não ter sido um dos momentos mais marcantes, um dos estopins, e estudantes 
que estavam recebendo as ordens de despejo, a reintegração de posse e continuavam 
firmes dizendo que não iam desocupar as escolas, que estavam dispostos a pensar qual 
era a estratégia porque a gente também sabia que a ocupação não era o fim, a ocupação 
era um meio que precisava servir de estratégia pra chegar a um final. Então, qual fim 
era esse e como chegar nele, então ver toda aquela galera disposta a debater isso é 
sem dúvidas uma lembrança marcante. (Brisa Bracchi - Ex Diretora de Mulheres da 
UBES em entrevista). A Associação Nacional de Pós-Graduandos, ANPG, outra 
entidade que nasce em 12 de Julho de 1986 após estudantes de pós-graduação se 
articularem, também teve um papel muito importante na defesa dos programas da pós, 
principalmente nas manifestações nacionais e no estado com os cortes anunciados 
desde o governo de Michel Temer e pelo atual Ministro da Educação. Germano Neto, 
Diretor de Instituições Públicas da ANPG, relata a importância das mobilizações 
coletivas das entidades estudantis nacionais: Participamos de mobilizações de forma 
unificada com o DCE e a UNE, no que diz respeito aos estudantes pela democracia, 
realizamos de maneira conjunta tanto essa aula pública que já falei, mas também 
posteriormente, uma assembleia universitária, onde deflagrou o apoio de todos os 
estudantes do movimento estudantil organizado à candidatura do Haddad, no segundo 
turno das eleições. Esse ano (2019), participamos de diversas mobilizações, tanto do 
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15 M e do 30 M, em defesa da nossa educação, já no governo de Bolsonaro. A ANPG 
tem sua atuação muito focada nos pós-graduandos, nós temos atuações mais focadas 
nesse público, mas também entendendo a necessidade de se organizar coletivamente 
com os outros estudantes, por isso que a gente se mobiliza também com os outros 
setores do movimento estudantil. (Germano Neto - Diretor de Instituições Públicas da 
ANPG em entrevista). A importância de entidades como a UNE, a UBES e a ANPG, 
tocando atos e mobilizações em conjunto é produto de um acúmulo do movimento 
estudantil secundarista e universitário sobre todos os ataques à educação pública que 
vem sendo direcionados pelo projeto político do atual governo federal. Essas ações em 
conjunto por todo o país leva a uma grande e notória articulação estudantil em várias 
regiões que são de muita importância também na luta pela educação. Um grande 
exemplo disso, foi, no RN, em 2018, a reativação da União Estadual do Rio Grande do 
Norte, que, fundada em 1954 também foi alvo da ditadura militar e extinta em 1964. 3.2 
Movimento sindical e suas estratégias De acordo com as discussões de Scaff, Gouveia 
e Ferraz, percebemos a presença de várias entidades que atuam tanto em defesa da 
pesquisa e da ciência como na ação sindical: Entre os movimentos sociais que atuaram 
e atuam de forma incisiva em defesa da educação pública brasileira, desde os anos de 
1980, podemos destacar diferentes entidades, tanto do campo de estudos e pesquisas, 
como a Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação (ANPED) e a Associação 
Nacional de Profissionais da Administração Escolar (ANPAE) , quanto no campo 
sindical, como a Confederação dos Professores do Brasil (CPB), atual Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), esta última tomada como objeto de 
estudo neste texto devido a sua articulação com projeto de pesquisa em 
desenvolvimento pelos autores. No Estado do Rio Grande do Norte, podemos perceber 
a presença de muitos sindicatos que têm a educação como movimento político. 
Podemos citar alguns, são eles: o SINTE – Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
do Rio Grande do Norte , o SINASEFE - Sindicato Nacional dos Servidores Federais da 
Educação Básica, Profissional e Tecnológica, o SINTEST - Sindicato Estadual dos dos 
Trabalhadores em Educação do Ensino Superior, a ADURN - Associação dos Docentes 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte , a ADUERN - Associação dos 
Docentes da UERN e a ADUFERSA - Associação dos Docentes da UFERSA. Muitos 
desses sindicatos tiveram papel muito importante nos dois últimos anos na mobilização 
pela educação. Foram esses atores que foram protagonista em muitas paralisações e 
greves que ficaram marcadas na história do estado. Esses atos geraram resultados, 
que, mesmo que muito difíceis e lentos, foram importantes para a garantia de alguns 
direitos e cogitações, como a privatização da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte, postas na época. Em Outubro de 2016, docentes e alunos da UERN participaram 
da mobilização da greve contra a PEC 24, mas, principalmente, pelos salários 
atrasados, décimo terceiro e calendário de pagamento, assim como pela ameaça de 
demissão em massa de funcionários. Em Natal, o SINASEFE teve um papel importante 
nas últimas mobilizações, afirma Aparecida Fernandes, professora do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia, que foi da gestão do sindicato, mas que teria sido 
estratégico a unidade das entidades e dos movimentos quando os ataques começaram: 
(...) o SINASEFE, é um sindicato dos institutos federais que reúne as duas categorias, 
então isso é importante pra unificar e também a gente tem que pensar a educação, a 
gente não pode pensar, a gente não funciona sem os nossos pares, e aí a gente já se 
deparou com essa, com essa, essa foi uma, foi assim, um movimento, um grande 
movimento que se fez porque foram retiradas a flexibilização, (...) E agora mais que 
nunca né, essa pauta né, questão da carreira, os cortes na educação, a PEC, a greve 
contra a PEC que virou a emenda constitucional 95, nos fomos, eu acho que a rede 
federal, o SINASEFE acabou meio que ficando meio que sozinho nesse processo que 
devia ter sido em cadeia para tentar barrar, mas os estudantes ocupando os espaços e 
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tudo, então são essas lutas que envolve o processo de emancipação, de fazer valer as 
políticas públicas para educação, para os trabalhadores e tudo mais, a minha militância 
é essa (Aparecida Fernandes em entrevista). Ela aponta ainda mobilizações com outros 
atores sociais que atuam para além de entidades, mas nos poderes legislativos, que 
tinham afinidade política com a pauta da educação em seus projetos: O sindicato vinha 
discutindo e em função disso, né, a gente já no final de gestão, nossa gestão a gente já 
começou a ter algumas diretrizes porque se o argumento da reitoria é a diminuição do 
orçamento, quer dizer, você... a lógica é você se obriga quem oferta mais tem que se 
adequar a quem oferta menos pra poder garantir recursos? a lógica é você... e aí a 
gente começou também um movimento de tentar uma pauta com todos os mandatos da 
bancada federal, tanto deputados como senado, a gente já...né, e mudamos... o GT de 
educação continuou e mudamos...a nova direção que assumiu a gente já passou a bola 
e continuou, deu continuidade a essa pauta essa articulação, ai quando vem agora pra 
tentar garantir pelo menos algumas emendas que dê fôlego pra gente por construir a 
resistência né, então, assim, não meche no que ta dando certo, que é a nossa 
concepção de ensino médio, de integral, ensino médio integrado, o tempo de formação 
é 4 anos, e aí vem essa bomba agora, então assim: de um lado confirma o que a gente 
dizia, olha não adianta, o movimento não é por aí, a gente se ajustar, a gente tem que 
fazer um enfrentamento porque daqui a pouco vem mais corte, a gente corta brasa daqui 
a pouco vai cortar o que? então não vai resolver. (Aparecida Fernandes em entrevista). 
E conclui apontando para a necessidade de uma mobilização e sensibilização maior 
também por parte da classe das professoras e professores: Então, não tem outra saída, 
que não ter um movimento grande vindo da educação, dos professores universitários, 
muitos dos quais nem trabalhadores se sentem, porque tem um salariozinho acima da 
média dos brasileiros, precisa tirar a bunda dos gabinetes de suas cadeiras e ir pra rua, 
tem que se articular com a estudantada, tem que, senão a gente vai ser tratorado. 
(Aparecida Fernandes em entrevista). 
 

Conclusão 

 
Muitos são os movimentos e suas vertentes teóricas e práticas. Os e as estudantes são 
e foram atores principais na organização da luta pela educação em várias épocas da 
história assim como as organizações de professores e professoras do ensino básico e 
superior. Lutas e movimentos pela educação têm caráter histórico, são processuais, 
ocorrem, portanto, dentro e fora de escolas e em outros espaços institucionais. Lutas 
pela educação envolvem lutas por direitos e fazem parte da construção da cidadania 
(GOHN, 2011).. É importante perceber como nos últimos anos houve uma intensificação 
nas mobilizações de entidades estudantis assim com a reativação e fundação de muitas 
outras com caráter de resistência ao que muitos viveram na ditadura. Isso é reflexo 
também do fortalecimento dos movimentos sociais de educação, apesar da perseguição 
aos sindicatos. A unificação das pautas dos estudantes e das trabalhadoras é 
fundamental para o enfrentamento ao governo Bolsonaro. As estratégias e trajetórias 
dos atores sociais no Rio Grande do Norte aqui apresentadas mostram o caminho 
percorrido de muitos anos de mobilização pela educação no estado. Historicamente se 
via a presença das políticas oligárquicas que, após a eleição de Fátima Bezerra, atual 
Governadora, que teve a educação como eixo central de sua campanha na missão de 
reerguer o estado, mostrou o rastro de sucateamento em todas os âmbitos do estado. 
Essa eleição mostrou um contraste entre perfis de governança, onde se tinha uma 
professora com maioria de intenção de votos para governar o estado e um militar para 
presidência da república. Os ataques anunciados em forma de contingenciamento de 
gastos direcionados às instituições federais, contra a autonomia das universidades, é 
preocupante. Esses ataques colocam muitas universidades em riscos de fechamento 
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por falta de recursos básicos, como também os cortes dos programas de iniciação 
científica e docência e dos programas de pós- graduação (mestrado, doutorado e pós 
doutorado). A região nordeste do Brasil é um conjunto de estados que vêm construindo 
estratégias de resistência através da educação. Não se pode deixar que governos 
autoritários apaguem da história aquilo que se foi minimamente conquistado e 
democratizado, que é a educação pública, gratuita e de qualidade. Tendo em vista as 
limitações de uma pesquisa de caráter mais abrangente que tem como foco atores e 
estratégias que perpassam as pautas da educação em todo um estado, seria, também, 
interessante pesquisar contextualmente como se dá a atuação das várias organizações, 
atores e movimentos sociais mapeados a partir de cada região/município com enfoque 
nas demandas específicas apresentadas, como é o exemplo da pesquisa Juventude e 
Movimentos Sociais: Ação Coletiva e Protagonismo na Educação e na Cultura em 
Mossoró/RN, realizada por COSTA, et al. 2017. 
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submersões 

Resumo 

  

 

Neste artigo pretende-se tratar o estudo da memória, a partir de testemunhos escritos e 
orais, desenvolvido e investigado no contexto do processo criativo do Grupo de dança 
da UFRN. Tal processo, numa linguagem de dança contemporânea, se inspira na 
viagem de Mário de Andrade ao nordeste e ao Rio grande do Norte, no ano de 1928 a 
1929 e no seu encontro com personagens e suas manifestações tradicionais locais 
encontradas ao longo da viagem e desse modo, chegar-se-á ao espetáculo 
(DES)CAMINHOS. Aqui será relatado parte desse processo vivenciado no contexto da 
pesquisa com o Grupo de Dança da UFRN. 

 
Palavras-chave: Memória; Narrativas; Processo criativo; Dança. 

TITLE: Grupo de Dança da UFRN (GDUFRN): Scenic-creative process on memories 

and inventivities of reconnected bodies 

Abstract 

This article intends to treat the study of memory, based on written and oral testimonies, 
developed and investigated in the context of the creative process of the Grupo de dança 
da UFRN. This process, in a contemporary dance language, is inspired by the journey 
of Mário de Andrade to the northeast and Rio Grande do Norte, in the year 1928 to 1929 
and in his encounter with characters and their traditional local manifestations found 
throughout the trip and In this way, which will result in the show Flash de um turista 
aprendiz. Here will be reported part of this process experienced in the context of the 
research with the Grupo de dança da UFRN. 
 
Keywords: Key-words: Memory; Narratives; Creative process; Dance. 

Introdução 

“[...] onde estão as brincadeiras, os jogos, os cantos e danças de outrora?” (BOSI, 1994). 
Toda essa riqueza está nas lembranças. Pretende-se neste artigo fazer um estudo e 
reflexão sobre memórias, colhidas em testemunhos escritos e orais, desenvolvido e 
analisado no processo cênico-criativo (DES)CAMINHOS. Neste artigo será relatados 
aspectos reflexivos e vivenciais que compõem a pesquisa “Processo cênico-criativo 
sobre memórias e inventividades de corpos religados” desenvolvida no Projeto de 
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extensão Grupo de Dança da UFRN que resultará no espetáculo Flash de um turista 
aprendiz. 
O processo investigativo realizado no âmbito da iniciação científica visou nortear o 
Grupo de Dança da UFRN (GDUFRN) no processo de criação de um novo espetáculo, 
através da problematização das questões norteadoras da pesquisa, registros 
audiovisuais, elaboração de diários de campo e dos experimentos nos laboratórios de 
composição coreográfica. 
O processo criativo inspira-se principalmente no livro de Mário de Andrade O Turista 
Aprendiz. Mário foi um notável pesquisador da cultura popular e historiador da arte, se 
dedicou, em 1927 a 1929, a viajar o Norte e Nordeste do país observando manifestações 
culturais e religiosas, seus habitantes e costumes (ANDRADE, 2002). Assim a obra é 
um dos mais importantes livros de relatos e de “descoberta” de remotas regiões do 
Brasil. 
O espetáculo pretende retratar, a partir do estudo das suas lembranças descritas no 
livro, a viagem de Mário ao Rio Grande do Norte e, de enfoque especial na pesquisa, a 
Natal, seu encontro com as manifestações culturais (Coco de zambê, Coco de roda, 
Fandango, Pastoril, entre outras), com as paisagens e com personagens como Chico 
Antônio, “cantador sublime” coqueiro tão querido e elogiado por ele. Retrata também os 
encontros e as partidas; seu encanto por Natal, cidade como disse ele “bolida de ventos 
[...] Eh! ventos, ventos de Natal, me atravessando como se eu fosse um véu. Sou véu.” 
(ANDRADE, 2002, p. 277). E nesses encontros e partidas é que 
homenageamos/dedicamos esse espetáculo a Debi Irons, diretora e professora da Art 
Moves Dance Studio, amiga querida do grupo que os visita eventualmente e visitou 
durante o processo cênico-criativo, inspirando-nos assim a homenageá-la. 

  

 
Metodologia 

 
Baseando-se no conceito de memória de Bergson “memória como conservação do 
passado” e na de Halbwachs “Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas 
refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do 
passado”, o processo cênico-criativo busca uma abordagem sociológica e, sobretudo 
artística, para as manifestações culturais tradicionais do Rio Grande do Norte, focando 
principalmente em Natal, tendo como principal referência o livro O Turista Aprendiz. 
O estudo da memória na pesquisa se utilizou de diversas fontes, tais como narrativas, 
história oral, dos livros O Turista Aprendiz e Câmara Cascudo e Mário de Andrade: 
Cartas, 1924 - 1944 e do documentário Chico Antônio: O Herói com Caráter. Sendo a 
memória, o componente essencial na característica do narrador com que o pesquisador 
trabalha para poder (re) construir elementos de análise que possam auxiliá-lo na 
compreensão de determinado objeto de estudo. Nessa perspectiva, a pesquisa buscou 
através das fontes, do recolhimento e estudo da memória dessas, reconstruir, refazer, 
repensar, com imagens e idéias de hoje as experiências do passado com finalidade na 
construção do espetáculo. 
Trabalhar com narrativas é participar na elaboração de uma memória que quer 
transmitir-se a partir da demanda de um investigador e não simplesmente recolher 
objetos ou condutas diferentes, em contextos narrativos diversos. Assim, nesse 
processo de pesquisa surgem biografias, histórias de vida e autobiografias ricas de 
significado. Trabalhar com narrativas é fazer o narrador olhar para o passado e recolher 
novos feitos históricos, lembrá-lo o que ele fez naquela época e o que hoje ele pensa 
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que fez como quando se foi feito na primeira etapa na pesquisa com o Grupo e na 
entrevista com as parentes de Chico Antônio a serem tratadas adiante neste artigo. 
De uma forma intencional ou não há uma memória seletiva nessas narrativas, pois o 
narrador reconstrói, refaz, repensa, com imagens e idéias de hoje as experiências do 
passado. Nesse sentido, a seleção que se inclui na narração obedece critérios do 
presente, pois é esse que aponta ao narrador o que é importante e o que não é. Bartlett 
e Halbwachs, em seus estudos sobre memória, acreditavam que a “matéria-prima” da 
recordação não aflora em estado puro da linguagem do falante que lembra: ela é tratada, 
às vezes estilizada, pelo ponto de vista ideológico do grupo em que o narrador está 
situado. O que se lembra estaria basicamente condicionada pelo interesse social que o 
fato lembrado tem para o sujeito. 

  

 
Resultados e Discussões 

 
A pesquisa com o Grupo, orientada pela profa. Dra. Teodora Alves, se iniciou com a 
leitura do livro Câmara Cascudo e Mário de Andrade: Cartas, 1924 - 1944. A leitura e 
reflexão do livro foram tratados com os integrantes do GDUFRN, após isso a 
orientadora, propôs que os dançarinos-intérpretes trouxessem cartas para serem 
trabalhadas no encontro seguinte. As cartas foram lidas e estudadas refazendo assim 
as memórias e o sentimento de cada um dos gdenses e baseado nisso pediu-se que 
criassem sequências de movimento. O procedimento de criação dessas sequências de 
movimento foi fundamentado no método autobiográfico, ao considerarmos suas 
memórias, em que alguns componentes do grupo desenvolveram narrativas para contar 
a sua história. 
O método autobiográfico se constitui, dentre outros elementos, pelo uso de narrativas 
produzidas por solicitação de um pesquisador, estabelecendo, pesquisador e 
entrevistado, "uma forma peculiar de intercâmbio que constitui todo o processo de 
investigação" (Moita, op. cit. p. 258), com a intencionalidade de construir uma memória 
pessoal ou coletiva procedente no tempo histórico. (ABRAHÃO, 2003, p. 83 e 84). 
Outros basearam-se em suas narrativas e expressaram-na de outra forma (com música, 
com o corpo). “As narrativas permitem, dependendo do modo como nos são relatadas, 
universalizar as experiências vividas nas trajetórias de nossos informantes” (ABRAHÃO, 
2003, p. 81) formaram-se assim, grupos através das similaridades das cartas. Esse 
laboratório inicial com as cartas resultou na cena A partida. Essa cena retrata a saudade 
que Mário de Andrade sente das tantas pessoas que ele conheceu em sua viagem. 
É nesses laboratórios de composições coreográficas que a questão do corpo religado é 
trabalhada. Esse compreendido na pesquisa como aquele que, na atualidade, ao 
construir sua dança, prima também por aspectos inusitados, descontínuos, borrados, 
livres de códigos e padrões pré-estabelecidos. Ao considerar os dançarinos-intérpretes 
objetos e sujeitos no processo criativo estamos levando em consideração também suas 
memórias e suas novas aprendizagens; as marcas de uma história já incorporada e as 
novas a serem registradas. Assim, o intérprete, corpo religado, ao construir sua dança 
busca um retorno a si próprio, a sua liberdade de expressão, ao encontro com sua 
história e com traços da sua memória corporal, da sua tradicionalidade. É nesse vértice 
que o tradicional e o contemporâneo se encontram. O tradicional de um corpo que tem 
em si marcas de sua existência e o contemporâneo de um corpo que é e estar no hoje, 
na dinâmica de um tempo que, na dança, parece não mais se valer de dualismos, mas 
de unidade e diversidade, de contínuo e de descontínuo, de racionalidade e de 
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sensibilidade, de presença e ausência, de uma ritmicidade estética pautada no local e 
no global que marcam esse corpo. 
A segunda etapa da pesquisa consistiu na leitura, estudo e problematização do livro O 
Turista Aprendiz. A orientadora da pesquisa e coordenadora do Grupo trouxe em um 
encontro o livro e comentou, junto com a discente de iniciação científica, sobre o que se 
tratava e quem foi Mário de Andrade. Nesse encontro, para que a leitura fosse dinâmica 
e para que todos fizessem parte da pesquisa, dividiu-se o livro em partes e cada 
componente do grupo ficou responsável por ler uma dessas partes, estudá-las, anotá-
las em seus diários de campo para apresentá-las nos encontros seguintes. Os 
integrantes do GDUFRN e a discente da pesquisa apresentaram, para o grupo, o 
conteúdo lido, suas anotações/observações e ideias cênicas para o espetáculo, através 
da percepção e impressões individuais que cada um teve. Essa apresentação das 
memórias de Mário de Andrade, como acreditava Halwanchs (as lembranças são 
evocadas na percepção), despertou memórias individuais a partir da evocação de 
lembranças através da percepção que ocorria no instante sobre as memórias de Mário 
surgindo também nesse momento ideias cênicas, por exemplo, quando o pesquisador 
citou a paixão de Andrade por cajus alguém ali lembrou da feira e o aroma predominante 
de caju que há nesse ambiente. A partir dessa lembrança foram se pensando cenas 
com esse aroma de caju. Esse momento foi muito importante no âmbito da pesquisa, 
pois o estudo coletivo do livro deu várias ideias para a montagem do espetáculo e para 
se experimentar nos laboratórios de composição coreográfica. Foram necessários 
quatro encontros para que se finalizasse essa etapa. 
Em março a orientadora junto com a discente de iniciação científicae o bolsista do 
programa Chão dos Saberes fizeram uma reunião com as fundadoras e representantes 
do Instituto Cultural Chico Antônio, Marta Moreira e Socorro dos Anjos Moreira, neta e 
bisneta do Coquista Chico Antônio, sucessivamente, para organizar a viagem do grupo 
para o município Pedro Velho, cidade onde morou Chico. Planejamos a programação 
de visitas do grupo aos locais percorridos por Chico Antônio: Pau Grande, Samaumeira, 
ponto turístico da cidade; Sítio Porteiras, onde ele morou; Fazenda Bom Jardim, zona 
rural da cidade Goianinha, onde trabalhou por um tempo e conheceu Mário de Andrade. 
Aproveitamos a presença das parentes de Chico Antônio para colher informações 
relevantes sobre ele, no âmbito da pesquisa, pedimos para que elas, falassem sobre 
ele e as guiamos, para colhermos algumas informações desejadas, fazendo perguntas 
algumas vezes. Marta falou mais sobre seu avô através, principalmente, da sua 
memória pessoal, pois teve a oportunidade de viver com ele, já Socorro falou sobre ele 
através da memória coletiva que tinha das pessoas que conviveram com ele. As 
memórias não tiveram uma ordem cronológica “tempo cronológico” elas foram falando 
a partir do que foram lembrando, considerando que o sujeito que rememora faz a própria 
trajetória e que essa unicidade do tempo “tempo fenomenológico” narrado é frequente 
nas narrativas autobiográficas. Quando se casou deu muito trabalho para Amélia, sua 
mulher, ela sofreu muito porque ele bebia e a traia. Marta lembra que sua avó, Amélia, 
pedia para que ele fosse na feira fazer as compras para casa, mas ele bebia e começava 
a cantar na feira chamando a atenção das pessoas ali presente, estas, encantadas com 
sua voz e seu dom de improvisar o coco, que o dava mais uma dose de bebida para 
que continuasse a cantar. E assim, ele chegava em casa embriagado e com metade 
das compras feitas ou com nada. Marta lembra também da imagem cômica do avô indo 
para o bar e os cachorros o seguindo, “ele criava muitos cachorros”. Quando velho ele 
ia ao bar com “uma perna puxando” lá fazia o coco e chegava em casa ainda cantando. 
Lembrou também que na época que seu avô foi para o Rio de Janeiro gravar o LP o 
jornal Estrada Nova distribuiu na cidade figurinhas com fotos da sua família. 
Pediu-se aos integrantes do Grupo que estudassem sobre Chico Antônio antes da 
viagem, que relessem o trecho do livro O Turista Aprendiz, em que Mário fala sobre 
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Chico e seus lugares de encontro, e que lessem a matéria: Nos alpendres com Mário 
de Andrade, do jornal Tribuna do Norte sobre o encontro de Chico Antônio e Mário de 
Andrade. É importante esse envolvimento efetivo do intérprete na pesquisa do processo 
de criação, pois assim esse “se aproxima do que denominamos de uma consciência 
cênico-vivencial – aquela construída no/pelo envolvimento do corpo com o texto a ser 
dançado, encenado; com o espaço a ser criado-recriado, com o tempo a ser construído-
reconstruído, ou seja, com a intencionalidade que mobiliza a ação, que cria percepção, 
que cria consciência e se expressa cenicamente.” (ALVES, 2010, p.219). 
A ida a Pedro Velho ocorreu no dia 08 de abril, passamos o dia nas visitas e coletando 
informações. Quando voltamos Marta nos contou um pouco sobre o seu avô, Chico 
Antônio, a partir de suas lembranças, falou um pouco sobre o Instituto e seus 
planejamentos para a cidade, segundo ela o Instituto pretende fazer um monumento em 
homenagem a o coqueiro na entrada da cidade. Após isso, Marta e Socorro nos 
apresentaram alguns documentos (recortes de jornais e revistas), fotos, a bengala de 
Chico Antônio e o seu ganzá, esses dois últimos são os únicos materiais que o Instituto 
possui dele. Esses materiais foram dispostas numa mesa para que todos pudessem 
analisá-los e lê-los, Marta fez algumas observações enquanto os analisávamos como: 
“ele deixou esse ganzá em casa, não era o que ele sempre usava, o que ele usava era 
feito de chumbinho e cilindro de alumínio” ou quando ela nos mostrou uma foto e disse 
“ele quase sempre se vestia com uma camisa azul ou verde”. Nesse momento ela falou 
um pouco do que lembrava-se do seu avô disse que o Boi Tungão é um sonho de em 
que ele lutava com o diabo e que sempre que ia cantar o Boi Tungão fazia uma espécie 
de ritual, se ajoelhava antes de começar a cantar. Lembrança essa que também 
pertence ao escritor Mário de Andrade “Pra tirar o Boi Tungão, Chico Antônio geralmente 
se ajoelha. Parece que ele adivinhou o valor artístico e social sublimes dessa melodia 
que ele mesmo inventou e já está espalhada por toda esta zona de engenhos. Então se 
ajoelha pra cantá-la.” (ANDRADE, 2002, p. 314 e 315). 
Depois do almoço fomos visitar o Sítio Porteiras, onde Antônio morou. A casa feita de 
taipa foi derrubada pelo vento, devido a má estrutura e a falta de cuidado, pois a 
prefeitura não se interessou em manter o local. Vimos a árvore que ele aparece sentado 
na sombra cantando cocos no documentário Chico Antônio: O Herói com Caráter, mas 
não pudemos chegar muito perto, pois essa também estava tomada pela vegetação. 
Seguimos uma trilha que, segundo Marta, Chico fazia diariamente para visitar seus 
parentes que moravam próximos. Em seguida, fomos conhecer o balneário da região e 
fomos na residência do prefeito da cidade. Voltamos para o centro da cidade para nos 
prepararmos para a apresentação. Não deu para visitar todos os locais programados na 
reunião devido ao pouco tempo. 
Essa etapa de visita aos lugares onde Chico Antônio viveu foi fundamental na pesquisa, 
pois mobilizou os intérpretes a perceberem com seus próprios corpos “O corpo que 
tenho é o corpo que sou e justamente por isso percebo e posso ser percebido” (ALVES, 
2006, p. 44), implicando em estarem envolvidos na pesquisa de muitos e vários modos 
que a condição de corpo os permite. Como entendia Merleau-Ponty, ninguém consegue 
enxergar ou perceber além da sua própria existência, tudo está no mundo e por meio 
do mesmo que o homem desenvolve a percepção. 
Nesse sentido, após a estreia do espetáculo na sua integra, aconteceram outras 
apresentações que permitiu ao grupo ter uma maior familiaridade com toda a estética e 
objetivo do espetáculo. A partir daí, foram feitas entrevistas com alguns componentes 
do grupo, a fim de coletar relatos de experiência sobre todo o processo em que eles 
estavam envolvidos. Tendo em vista que alguns estavam desde o início do processo, e 
outros entraram já com o processo em curso, os relatos foram de extrema importância 
para entender os resultados desse processo. A fim de extrair informações precisas e 
verídicas sobre as experiências singulares e coletivas de cada um, foram formuladas 
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questões que pudessem expor as sensações, emoções, vivencias e características de 
suas danças em seus relatos. 
 A subjetividade de cada um envolvido no processo, permitiu que pudesse entender e 
tornar essa criação uma dança rica em personalidade, afinidade, entrega e consciência 
do que se dança, como relatou o componente Higor  “... o processo mexeu tanto com 
nosso inconsciente cultural que foi natural trazer isso pro dançar...”. Nesse mesmo 
contexto Bruno afirma “Levando em consideração as experiências vividas posso afirmar 
que sim, considero sim essa consciência do que danço.”. Como também sabe-se que 
ao entrar nesse processo, os integrantes já possuem uma bagagem significativa que se 
une a experiência proposta e surge algo original dessa fusão, isso aparece no relato de 
Emanoel (Tato) quando diz “Acredito que é possível atingir um estado de consciência 
do que se dança a partir de diversas experiências, principalmente com a repetição e 
conscientização daquilo que se dança. Eu diria que esse estado de consciência não foi 
adquirido, somente, pelas experiências deste processo, mas sim, de alguma forma pôde 
contribuir.” Esses relatos reafirmam, de certa forma, que os processos de forma 
particular e geral, permitiram que os envolvidos pudessem estar imersos no espetáculo 
e na sua dança. 
Essa imersão e consciência do que se dança foi estimulada por várias formas e fases 
do espetáculo como um todo, tendo em vista que o espetáculo tem cenas com temáticas 
específicas dentro de um contexto geral, cada fase do processo teve sua especificidade 
como podemos ver na fala de Bruno quando afirma “Acredito que o processo criativo 
proporcionou momentos de imersão no contexto proposto ao vivenciarmos cada um 
deles, que de certa forma me remete a cada cena do espetáculo, e não dele como um 
todo.”, com isso a forma como afetou cada integrante permitiu trazer um misto de 
singularidades, pois cada um contribuiu de sua forma para a construção das cenas. Com 
base nisso, vale enfatizar alguns relatos. A integrante Ariane expôs “Todas as atividades 
que fizemos, desde a pesquisa com os textos do Mário de Andrade até as aulas de 
campo quando pudemos ter contato com os pertences de Chico Antônio, foram muito 
importantes na criação da "atmosfera". Desde o início eu achava um trabalho bem 
nostálgico... Eu me afastei do contexto de composição da obra, mas por todo o 
significado construído, é como se ela estivesse ainda bem viva em mim.” Ainda nesse 
sentido Samara relata “...todos os momentos vividos durante o processo de criação me 
ajudou a construir não apenas uma visão artística e poética, mas também me guiou à 
construção do personagem.”. Vale citar que com base nessas experiencias, alguns 
relatos sobre a falta de imersão tem total relação com a não participação do processo 
como um todo. Podemos ver isso na fala de Bruno “...Macunaíma, tivemos uma oficina 
muito importante que trouxe um pouco do que a cena representa. Diante disso posso 
citar uma cena da qual não me sinto imerso, que é a cenas das malas, e que 
normalmente é referenciada a viagem ao Maine da qual não fiz parte. Isso me traz um 
distanciamento da mesma.” 
É importante frisar que todo o processo teve um direcionamento á memórias, sejam elas 
dos integrantes envolvidos, sejam as memórias corporais, sejam as próprias memórias 
de Mário Andrade relatadas nos estudos teóricos, ou mesmo a respeito da intenção do 
espetáculo em comover o público a partir de possíveis lembranças pessoais. Nesse 
contexto, alguns relatos dos componentes enfatizaram como foi essa experiência em 
lidar com essas memórias no processo. Para Ariane “...nós somos compostos de 
memórias. Experiências são memórias, e nos formamos a partir das várias experiências 
com as quais temos contato... A cena do viajante pra mim, era como se as histórias das 
cartas ganhassem vida, mesmo sem que eu as tivesse conhecido... Colocar as histórias 
dos bailarinos naquela cena foi muito bom, mesmo usando da linguagem poética do 
movimento. Podemos ter a impressão de que o movimento não se faz tão claro quanto 
a fala ou o texto escrito, mas, às vezes, ele toca até mais, por permitir ao espectador 
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uma abertura maior de possibilidades de interpretação.”. Higor também falou um pouco 
disso “... na verdade esse processo foi literalmente algo que reavivou nossa memória, 
ele mexeu bastante com a gente, ficamos com aquela sensação de: “... eu já passei por 
isso...” E isso nos ajudou muito para o espetáculo, fez incorporar essa memorias de 
cada um.” Toda experiência perceptiva é corporal (MERLEAU-PONTY, 1999). O homem 
é seu corpo, este está no meio envolvido na percepção e na sensibilidade. Assim, nesse 
momento a pesquisa buscou primeiramente um estudo dos fatos passados através das 
memórias/lembranças colhidas em várias referências para depois, a partir das visitas, 
vivenciar e perceber com os corpos as sensações que esses lugares nós traziam. 
Fazendo assim, uma ligação do passado com o presente, da lembrança à percepção 
(DELEUZE, 1999). 
A sensação de relembrar algo é singular para cada um a partir de suas experiencias, 
alguns mais “fáceis” de alcançar e outros não, podemos ver isso na fala de Emanoel 
(Tato) quando perguntado se houveram estímulos que permitiram de alguma forma 
resgatar memórias para o processo de criação, ele respondeu “No meu ponto de vista, 
não. Se houve, não sei o porquê não me afetou.”. Como também podemos ver relação 
com a afinidade de cada um com o tema proposto, pois as memórias estão ligadas 
totalmente às experiências, como aparecem nas falas de Bruno “A cena que mais vejo 
esses estímulos é a cena da cozinha, onde nós fomos direcionados e estimulados a 
resgatar memórias de estar tomando café na mesa, seja com amigos, familiares e etc. 
Também ao visitar a feira, que trouxe lembranças da infância, do cheiro das frutas e etc. 
Esses momentos contribuíram para o processo de criação.”.” Como também é 
importante lembrar que a temática do espetáculo é majoritariamente regional, no que se 
refere a estética, contexto e dramaturgia. Com isso, os componentes, 
predominantemente nordestinos, tiveram um contato com a memória de forma mais 
direta. “... essa é uma parte que acho bem importante, pois a temática regional puxa 
muito do que a gente viveu da nossa cultura, ela faz com que a gente ative, rememore 
aquela lembrança que estava guardada que nem lembrávamos mais.”, disse Higor. “Le 
Breton (2009), antropólogo francês, ao esboçar uma antropologia do corpo em cena, 
comenta sobre uma “memória afetiva”, matéria prima dos processos de criação nas 
Artes Cênicas capaz de engajar o ator em experiências enraizadas, cujas implicações 
podem ser percebidas na relação paradoxal entre o ator e seu personagem.” 
(PORPINO,2010). Em relação a construção de movimentações e o uso dessas 
memórias Samara relata “Eu acredito que o tema do espetáculo, por ser mais próximo, 
ativou sim minha memória e então no processo essa memória sempre facilitou criações 
e sistematizações das movimentações e do espetáculo em si.” Cada experiência levará 
a movimentações que partem do singular de cada um, e a forma como se chega a esse 
resultado vem de diferentes direções como aborda LAUANY(2009)  “Existem múltiplas 
formas de se trabalhar a memória de um gesto para que uma experiência corporal se 
conte, se transforme, se estabilize, se contamine e se dissemine, conscientemente ou 
não.” 
E ao final da entrevista uma pergunta foi feita para os componentes entrevistados: “O 
que significou pra você participar desse processo?”. As respostas foram diversas, como 
por exemplo: Ariane “Poder contribuir com algo que você se sente fazer parte trouxe 
uma sensação muito boa. Era como se tivesse um pedacinho de mim ali, até nas cenas 
que eu só observava da coxia.”; Samara “...tendo em vista que esse trabalho teve muitos 
altos e baixos e levou mais tempo de que o de costume pra ficar "pronto" posso dizer 
que fez uma diferença enorme passar pela concepção desse espetáculo. Se eu pudesse 
resumir em uma palavra seria realmente APRENDIZADO!”; Emanoel “Particularmente, 
esse trabalho só significou duas questões: que tipo de profissional eu quero ser e que 
tipo de atenção eu dou ao meu trabalho.”, dentre outros. 
Particularmente, tive duas experiencias nesse processo, uma como bolsista de 
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extensão, tive o prazer de participar do início do processo, e agora como bolsista de 
iniciação científica. Posso afirmar que ambas foram experiencias enriquecedoras, pois 
pude tornar o processo em dança assim como os demais, e depois ouvir os relatos dos 
demais enquanto fazia essa pesquisa. Ao assistir a estreia do espetáculo, eu estava na 
plateia mais a sensação era que eu estava junto com eles em cena, que ali tinha uma 
parte de mim. De fato foi uma experiencia significante seja em qualquer posição que 
estive. 
 

Conclusão 

 
Então, o processo investigativo realizado no âmbito da iniciação científica busca 
construir uma memória social coletiva por meio das memórias individuais colhidas nas 
narrativas tanto dos Livros estudados com o Grupo quanto das narrativas orais das 
parentes de Chico Antônio e do documentário. Os dados coletados dessas memórias 
serviram para os laboratórios em dança contemporânea e servirão para o 
desenvolvimento do processo. Assim o envolvimento dos dançarinos-intérpretes na 
pesquisa é inevitável, pois esses não são meros objetos esperando serem solicitados 
pelo coreógrafo. O intérprete é objeto e sujeito no processo criativo, são envolvidos 
efetivamente no processo de criação de maneira que o corpo dialoga com o texto 
dançado. Eles têm vidas têm corpos, corpos esses que ao construir sua dança, prima 
também por aspectos inusitados, descontínuos, borrados, livres de códigos e padrões 
pré-estabelecidos, buscando nesse processo um retorno a si próprio, a sua liberdade 
de expressão, ao encontro com sua história e com traços da sua memória corporal, da 
sua tradicionalidade. 
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TÍTULO: A contribuição de Francisco Weffort para a elaboração de um modelo 

democrático em suas matérias no Jornal Opinião 

Resumo 

O relatório em questão é fruto do plano de trabalho “A contribuição de Francisco Weffort 
para a elaboração de um modelo democrático em suas matérias no Jornal Opinião”. 
Importante cientista político brasileiro, Francisco Correia Weffort fez parte de um grupo 
de professores da Universidade de São Paulo aposentados compulsoriamente pelo 
regime militar, em abril 1969. Buscaremos, portanto, resgatar suas contribuições para o 
entendimento do sindicalismo brasileiro, tendo em vista que o articulista utiliza em 
diversas oportunidades o período conhecido como “democracia populista” como 
referência ou ponto de partida nas suas analises, tomando como paradigma para pensar 
a democratização do Estado brasileiro a partir da participação das massas na política. 
 
Palavras-chave: Populismo. Sindicalismo. Weffort. Opinião 

TITLE: The contribution of Francisco Weffort for the elaboration of a democratic model 

in his matters in Jornal Opinião 

Abstract 

 

The report in question is the result of the work plan “The contribution of Francisco Weffort 
to the elaboration of a democratic model in his articles in Jornal Opinion”. A leading 
Brazilian political scientist, Francisco Correia Weffort was part of a group of professors 
from the University of São Paulo compulsorily retired by the military regime in April 1969. 
We will therefore seek to recover his contributions to the understanding of Brazilian trade 
unionism, given that the writer It uses on several occasions the period known as “populist 
democracy” as a reference or starting point in its analyzes, taking as a paradigm to think 
the democratization of the Brazilian state from the participation of the masses in politics. 

 
 
Keywords: Populism. Sindicalism. Weffort. Opinião 

Introdução 

O relatório em questão é fruto do plano de trabalho “A contribuição de Francisco Weffort 
para a elaboração de um modelo democrático em suas matérias no Jornal Opinião”, 
vinculado a pesquisa mais ampla sobre “Os intelectuais da USP no Jornal Opinião 
(1972-1977): a crítica do "autoritarismo" e a proposta de uma democracia liberal 
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renovada”, orientada pelo professor José Antônio Spinelli Lindoso. Será dado enfoque 
nas contribuições de Weffort sobre o populismo, mais especificamente nos artigos que 
abordem a temática do sindicalismo brasileiro. 

Importante cientista político brasileiro, Francisco Correia Weffort fez parte de um grupo 
de professores da Universidade de São Paulo aposentados compulsoriamente pelo 
regime militar, em abril 1969. Weffort também fez parte dos quadros do Cebrap, da 
Fundação Wilson Pinheiro, e foi Ministro da Cultura no governo de Fernando Henrique 
Cardoso. 

Objeto de diversos estudos (SPINELLI, 1997; KENSKI, 1990; KUCINSKI, 1991), Opinião 
ganhou relevância pela sua oposição sistemática ao regime político, sendo por isso 
caracterizado como um jornal alternativo. Reunindo colaboradores de diversas origens 
políticas na oposição ao regime, davam ao pluralismo do Opinião um caráter de “frente”. 
Sua heterogeneidade ideológica estaria associada, segundo Kenski (1990), à própria 
conjuntura de forte repressão política no país. Sendo, assim, um importante veículo de 
questionamento e denúncia dos problemas sociais e econômicos do período, o que lhe 
conferiu importância na década de 1970. 

Weffort, considerado um dos principais interpretes do “populismo” no Brasil, contribuiu 
com certa regularidade para o periódico, tanto escrevendo artigos quanto fazendo parte 
do conselho editorial do Jornal. Buscaremos, portanto, resgatar suas contribuições para 
o entendimento do sindicalismo brasileiro, tendo em vista que o articulista utiliza em 
diversas oportunidades o período conhecido como “democracia populista” como 
referência ou ponto de partida nas suas analises, tomando como paradigma para pensar 
a democratização do Estado brasileiro a partir da participação das massas na política. 

 

Metodologia 

 

Entre as atividades desenvolvidas na pesquisa, destacamos a produção de resenhas, 
apresentadas e discutidas coletivamente, sendo o material primário retirado do acervo 
do Jornal Opinião, disponível no sítio da Hemeroteca Nacional, mais especificamente 
em publicações assinadas por Weffort. 

Além dos artigos d’Opinião, foram feitas leituras complementares dos próprios 
articulistas e de trabalhos sobre a imprensa alternativa. Estes últimos representam 
enorme contribuição para o entendimento daquela produção, cabendo lembrar que a 
publicação foi submetida a censura prévia durante parte significativa da sua existência. 

Especificamente para a produção desse relatório, além de artigos selecionados de 
acordo com nosso objeto, foi resenhada a obra de Weffort “O populismo na política 
brasileira”, principal contribuição autor para nossa temática. “O “novo sindicalismo” na 
transição brasileira”, de Margaret Keck, também colaborou para uma leitura panorâmica 
sobre a questão do sindicalismo brasileiro, nos oferecendo uma dimensão da 
importância daqueles debates do Jornal no processo de redemocratização. 

Weffort, neste trabalho, recebe uma atenção especial pela regularidade e importância 
de suas contribuições, tendo feito parte do conselho editorial do Jornal durante toda sua 
existência. O articulista assinou desde a Edição “zero”, que divulgava e apresentava o 
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projeto editorial; até a Edição 231, que anunciava o fim da publicação, inviabilizada pela 
censura, em abril de 1977. 

 
Resultados e Discussões 

 

Uma das principais obras de Francisco Weffort, “O populismo na política brasileira”, 
confere ao autor credibilidade enquanto interprete dos processos políticos, econômicos 
e sociais naquele período. A principio, enquanto introdução as temáticas abordadas no 
Jornal Opinião, resgataremos algumas dessas contribuições. 

A obra nos orienta para a compreensão do período anterior ao golpe de 1964, segundo 
Weffort, os grupos políticos não propunham, a priori, a radicalização política, tanto a 
“esquerda” quanto a “direita”. O aprimoramento da economia brasileira se apresenta 
como pauta necessária, rompendo com bases frágeis, voltadas para a exportação de 

commodities e industrializando apenas o que não valia a pena ser importado. 

Nesse sentido, representaria o populismo a inclusão das massas no processo político, 
e consequente sacrifício de determinados setores políticos, enfraquecidos pelas 
transformações sociais e econômicas em decorrência do “capitalismo industrial”, a partir 
de 1930. Ainda que insuficiente, o sufrágio é apontado por Weffort como mecanismo de 
expressão das opiniões populares, possibilidade adquirida pela população partir de 
1945, com a redemocratização. 

Sobre as as condições necessárias para o surgimento do populismo Weffort lista: 1) é 
preciso ter relativa quantidade de população operária e pequeno-burguesa, além de 
“disponibilidade política”, ou seja, que haja consciência suficiente entre essas classes 
das diferenças das condições materiais e políticas; 2) essa relação massa-poder 
somente pode ocorrer em um sistema capitalista. 

Na elaboração de uma conceituação do populismo o autor questiona várias definições 
de grupos diferentes para melhor analisá-lo. A descrição dos “liberais de elite” é a de 
que o populismo seria demagogo, “embebido na emocionalidade” e “verbiagem social”. 
O que foi absorvido pelos ideólogos nacionalistas, ao considerar a fase populista 
brasileira como mera pré-política, sem conteúdo ideológico efetivo, desse modo o 

nacionalismo toma a si mesmo como o real movimento político de massas. 

Quando nos referimos a “massas” no populismo, cabe lembrar que estas são urbanas. 
Em relação a isso esclarece Weffort contrapondo populismo e coronelismo: em que no 
primeiro há uma distância entre o indivíduo e o líder, ao contrário do segundo, em que 

as relações de dependência se ampliam no âmbito da política local. 

Em “Os trabalhadores calados” (Opinião, nº 12, 22 a 29/01/1973), Weffort estabelece 
polêmica com Roberto Campos, que considera a debilidade dos sindicatos brasileiros 
um aspecto positivo, característica também encontrada no Japão, sendo o pequeno 
poder de barganha dos trabalhadores nos dois países a condição para os “milagres”. 
Delfim Netto, em artigo publicado n’O Estado de São Paulo, também considera 
debilidade dos sindicatos brasileiros um aspecto positivo para o desenvolvimento do 
milagre, sendo os baixos salários uma condição favorável a acumulação. 
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Essa debilidade dos sindicatos impacta de forma direta no poder de barganha dos 
trabalhadores, o próprio Roberto Campos reconhece que o crescimento dos salários em 
ritmo inferior ao da produtividade é “socialmente injusto”, sendo um importante 
mecanismo de acumulação viabilizando o “milagre brasileiro”. Weffort reconhece a 
“sinceridade”, mas alerta para o “cinismo” daqueles que são responsáveis pela 
economia brasileira, ao deixar claro seus projetos e a quem servem enquanto técnicos 
do regime. 

Em sua analise sobre os sindicatos brasileiros, Weffort aponta um duplo caráter nas 
suas funções, uma primeira seria de mobilização, servindo como meio de sustentação 
política dos regimes populistas; a segunda seria de repressão dos movimentos dos 
trabalhadores ou mobilização destes, tendo como papel fundamental contenção da 
classe trabalhadora quanto à retirada de direitos. 

O reconhecimento do caráter fascista da organização sindical brasileira e a comparação 
com o regime de Franco, na Espanha, permitem apontar o grau de deterioração da 
maquina sindical brasileira. A Lei de Greve e eliminação da estabilidade dos 
trabalhadores são reconhecidas como imprescindíveis para o crescimento da 
“produtividade e modernização da economia” brasileira. Tornando evidente a crítica de 
Weffort ao “liberalismo” de Castello Branco, ao reconhecer que o autoritarismo 
franquista proporcionou mecanismos efetivos para a população ser amparada 
socialmente. 

Ao questionar a possibilidade de comparação entre Brasil e Espanha, em “As 
alternativas do “milagre espanhol””(563 4534 536 363), Weffort alerta sobre o duro golpe 
militar que sofrera aquele país: “Talvez a Espanha não tenha muito a nos ensinar no 
plano econômico (todos nós sabemos muito bem o que são os “milagres econômicos” 
e como se produzem…). Poderia contudo nos dizer alguma coisa sobre os “milagres 
políticos”?” 

E é sobre a face retrógrada do regime franquista que ele se debruça, considerando-o 
restaurador por diversas questões, como a revogação da reforma agraria feita no tempo 
República e devolução das terras a seus antigos donos, além da retirada de direitos 
como contrato coletivo de trabalho e direito de greve. 

O Estado toma papel central na economia, se tornando regulador de várias funções, e 
estabelecendo a Confederação Nacional Sindical (CNS), segmentada em duas divisões 
sindicais, uma para empregados e outra para os patrões, distribuídas entre o campo e 
a cidade. Os sindicatos, diretamente ligados às empresas, tinham sua estrutura 
hierárquica determinada, em que os cargos sindicais menores eram ocupados através 
de eleição, e os mais importantes por eleições indiretas ou indicações do próprio Franco. 

Segundo Weffort, a Espanha vivia praticamente isolada do mundo até a década de 
1950, em decorrência da Guerra Fria, o que limitava sua economia pela variedade de 
produtos e pagamento de baixos salários. A situação se modifica quando Francisco 
Franco cede território para bases militares americanas, recebendo ajuda financeira dos 
Estados Unidos e passan a receber investimentos externos, não dependendo 
unicamente do seu mercado interno para sobreviver. 

O aumento da qualificação do trabalhador (fruto de seu intercambio para outros países), 
e consequente evolução da indústria espanhola alteraram a condição política nacional. 
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Em busca de produtividade “e submetidas à pressão dos trabalhadores”, as empresas 
tentavam aumentar os salários além do projetado pelo governo, parando a CNS de 
funcionar como mediadora da discussão entre os trabalhadores, as empresas e o 
Estado. Surgindo assim, livres do controle estatal, as Comisiones Obreras, diante da 
repressão à greves ilegais por todo o país. Weffort atribui a esse fato grande importância 
histórica, na luta e vitória do povo espanhol contra o regime franquista. 

Em co-autoria com o cientista político José Álvaro Moisés, outro colaborador regular do 
Jornal, Weffort escreve “1º de maio: onde estão os trabalhadores?” (Opinião, nº 131, 
9/05/75). Os articulistas discutem sobre a presença dos trabalhadores enquanto “classe” 
na vida política nacional, apontando sua ausência nas comemorações do dia do 
trabalhador. Apontando a insuficiência dessa participação por meio da votação no MDB 
nas eleições de 15/11/74, quando se misturam com outras classes e não se fazem 

representados, ficando a margem da política e dos frutos do “milagre”. 

Os autores questionam a capacidade de reivindicação desses trabalhadores dentro 
daquela estrutura sindical, que tem sua origem no Estado Novo. Apresentando-a como 
“fascista-corporativista” e retomando diversas problemáticas em torno do seu 
atrelamento ao Estado por meio do Ministério do Trabalho. No entanto, um resgate 
histórico sobre o movimento sindical brasileiro aponta que a “autonomia” nunca foi uma 
fomentada no movimento, mesmo em período onde tiveram mais participação política. 

O pagamento do Imposto Sindical seria uma maneira de submissão ao regime, 
salientando o autor que os interesses econômicos e políticos dos governos são, na 
maioria das vezes, incompatíveis com as reivindicações dos trabalhadores, ficando os 
sindicatos sem liberdade e limitados a cumprir um fraco papel na sociedade, cabendo a 
classe trabalhadora apenas apoiar as “iniciativas” das elites que detinham o poder 
estatal. Sendo necessário, segundo os articulistas, a desvinculação do Estado, 
independência e direito a greve, para que não haja pressão ou repressão por parte do 
Estado quando possivelmente ameaçarem os interesses dos empresários. 

 

Conclusão 

 

Concluímos que o resgate de valorosas contribuições de Weffort pro Jornal Opinião 
colaboram para o entendimento sobre o sindicalismo brasileiro durante a ditadura militar, 
representando também um resgate histórico dessas instituições, e permitindo pensar 
suas origens a partir de suas origens autoritárias, sendo em determinadas situações o 
sindicato o representante dos exploradores da força de trabalho, não obtendo resultados 
satisfatórios quanto a barganha por melhores salários e condições de vida. 

O Jornal deu visibilidade as contribuições de Weffort, permitindo a incorporação de suas 
críticas na revisão e reformulação dos modelos de atuação do movimento sindical 
brasileiro, tendo o próprio ocupado posições de destaque no Partido dos Trabalhadores 
e posteriormente no Partido da Social Democracia Brasileira no processo de 
redemocratização do país. 

A leitura dos artigos permite traçar uma relação direta com sua produção intelectual 
mais ampla, o que demonstra a qualidade do jornalismo praticado pelo articulista. A 
referência feita por Weffort as “Comissiones Obreras” espanholas nos levam a sugerir 
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a continuação da pesquisa tomando outra obra relevante do autor como referência: 
“Participação e conflito industrial: Contagem e Osasco, 1968”. A proposta de estudo 
sobre as greves em Contagem e Osasco nos permitiriam um entendimento mais 
completo da suas concepções sobre o sindicalismo, sendo este um famoso episódio de 

atuação por fora da estrutura sindical. 
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TÍTULO: AS TRAJETÓRIAS DE ESCOLARIZAÇÃO DOS JOVENS NA EDUCAÇÃO DO 

CAMPO E SUAS EXPERIÊNCIAS DE ENGAJAMENTOS 

Resumo 

O presente trabalho se propõe analisar as trajetórias escolares dos sujeitos das áreas 
rurais, tanto nos movimentos sociais como nos próprios assentamentos rurais a partir 
de políticas públicas em especial no âmbito da educação com o Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária – PRONERA. Desta forma, pretendemos compreender 
todo o trajeto educacional percorrido pelos jovens homens e mulheres estudante do 
Centro de Formação Patativa do Assaré situado no estado do Rio Grande do Norte. 
Para compreender como se deu essas trajetórias foram feitas entrevistas com dez 
estudantes do curso de Ciências Sociais da Terra, entre eles cinco do gênero masculino 
e cinco do gênero feminino. Os estudantes da instituição relataram nas entrevistas todo 
seu percurso escolar desde o ensino fundamental até chegar a formação superior, e os 
resultados que pudemos obter foi sobre a importância das políticas públicas na vida 
desses sujeitos promovendo a sua emancipação social e o engajamento nos 
movimentos sociais, incentivando a luta em prol de seus direitos tanto pela redistribuição 
de terras quanto por uma educação pública de qualidade. O relatório é fruto do projeto 
de pesquisa “As trajetórias de escolarização dos jovens na educação e suas 
experiências de engajamento”, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Irene Alves de Paiva no 
espaço disponibilizado pelo Grupo de Estudos e Práticas Educativas em Movimento – 
GEPEM na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
 
Palavras-chave: Educação do campo. PRONERA. Trajetória escolar. Engajamento. 

Emancipaç 

TITLE: The school trajectory of young field workers: Assaré Patative Center - Ceará 

Mirim / RN 

Abstract 

The present work intends to analyze the school trajectories of the subjects of the rural 
areas, both in the social movements and in the rural settlements themselves, starting 
from public policies, especially in the scope of education with the National Program of 
Education in the Agrarian Reform - PRONERA. In this way, we intend to understand the 
entire educational path taken by the young men and women student of the Assaré 
Patativa Training Center located in the state of Rio Grande do Norte. To understand how 
these trajectories took place, interviews were conducted with ten students of the Earth 
Social Sciences course, including five male and five female students. The students of 
the institution reported in the interviews their entire school career from elementary school 
to higher education, and the results we obtained were about the importance of public 
policies in the lives of these subjects promoting their social emancipation and 
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engagement in social movements, encouraging the struggle for their rights for both land 
redistribution and quality public education. The report is the result of the research project 
“Trajectories of schooling of young people in education and their experiences of 
engagement”, under the guidance of Prof. Dr. Irene Alves de Paiva in the space provided 
by the Group on Studies and Educational Practices in Movement - GEPEM at the Federal 
University of Rio Grande do Norte 
 
Keywords: Field education. PRONERATE. School trajectory. Engagement Emancipation 

Introdução 

No Art. 205. da Constituição Federal de 1988 diz o seguinte “A educação, direito de 
todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Entretanto, nem todo 
brasileiro usufrui desse direito ou quando usufrui é de forma extremamente precária. A 
educação pública brasileira se mostra extremamente precária, em todos os eixos 
podemos ver escolas sucateadas com falta de professores, e quando os mesmos se 
fazem presentes já estão cansados com a carga horária exaustiva e o longo tempo de 
docência, falta de água, merenda escolar todos esses aspectos contribuem para uma 
educação de péssima qualidade. Em relação a Educação do Campo no Brasil não foi 
diferente, historicamente sempre foi ofertada de forma precarizada. No início era 
oferecida uma educação na qual “durante séculos a formação destinada às classes 
populares do campo, vinculou-se a um modelo “importado” de educação urbana” 
(SANTOS, 2017),ou seja, as particularidades do campo não eram levadas em 
consideração, pelo contrário, eram tratadas com inferioridade, sempre marginalizadas, 
gerando então inúmeros problemas que possibilitam o abandono dos homens e 
mulheres do campo a essas escolas. A localização geográfica das escolas, a oferta de 
turmas, transporte precarizado e formação inadequada de professores são alguns dos 
exemplos desses problemas. Tudo isso reflete em altas taxas analfabetismo, 
trabalhadores camponeses não tendo acesso a uma educação de pública qualidade que 
incentive sua criticidade e permanência nos estudos. Perante esse contexto de 
dificuldades e necessidade de políticas públicas voltadas para a educação dos 
camponeses e a necessidade de se desvincular da educação rural, surge a Educação 
do Campo. Finalmente o Estado consolida o seu compromisso de oferecer um dos 
direitos que é tão importante para todo cidadão que é a educação para todos. Na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9.394/96 o reconhecimento da 
diversidade e a singularidade do campo são defendidos, a partir da concepção de uma 
educação para todos se faz presente. (SANTOS, 2017). De acordo com a mesma, a 
educação ofertada para as áreas rurais tem que ter uma metodologia e componentes 
curriculares apropriados aos interesses dos moradores das áreas rurais; organização 
escolar apropriada, adequando o calendário escolar levando em consideração as fases 
agrícolas e as condições climáticas; e a adequação da natureza do trabalho na Zona 
Rural (BRASIL, 1996). Outro fator que é característico da Educação do Campo é a 
flexibilização do calendário que é organizado através da Pedagogia da Alternância, essa 
metodologia trabalha com o Tempo Escola (TE) e Tempo Comunidade (TC), que 
permite ao estudante do campo ter escolarização obtendo os conhecimentos científicos, 
bem como, os conhecimentos comunitários e os valores da terra. Deste modo, a 
Educação do Campo se fez extremamente necessária para garantir um direito básico 
aos camponeses e é através dela que sonhos, perspectivas de futuro, bem como a 
emancipação dos sujeitos começa a se solidificar. 
 
Metodologia 
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A pesquisa foi realizada em uma instituição educacional do Rio Grande do Norte, o 
Centro de Formação do MST Patativa do Assaré localizado no município de Ceará 
Mirim. Dessa forma, para perceber como se deu a trajetória escolar desses indivíduos 
e a importância da Educação do Campo para os mesmos, foram utilizados 
procedimentos metodológicos com o objetivo de investigação, estes foram: as leituras 
sobre o processo histórico da educação do campo incluindo a criação das políticas 
públicas voltadas para a educação do campo, bem como, entrevistas feitas através de 
gravações no próprio celular e depois transcritas, nas quais, os estudantes relatavam 
toda sua trajetória escolar desde o ensino fundamental até o ensino superior e falavam 
sobre a importância do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) em suas vidas. 
Foram feitas dez entrevistas com estudantes do curso de Ciências Sociais da Terra, 
sendo eles cinco jovens do gênero feminino e cinco do gênero masculino, entre eles 
existiam pais e mães. 
 
Resultados e Discussões 

 
Ao analisar os dados das entrevistas que foram feitas com os dez estudantes, podemos 
identificar que muitos são os únicos a terem acesso a um ensino superior e 
principalmente em uma instituição pública, filhos e filhas de trabalhadores que não 
terminaram nem o ensino fundamental, chegaram ao assentamento bem pequenos e 
só conseguiram chegar ao ensino superior porque a universidade foi até ele e se 
encaixou na realidade deles, nos levando a perceber o quanto esse modelo educacional 
é importante para essas pessoas. Podemos perceber também que todos os 
entrevistados tiveram toda a sua trajetória escolar em escolas públicas de forma bem 
precária, ou sem nenhuma estrutura como aulas embaixo de uma árvore, ou tinha que 
andar bastante para poder chegar até a escola, muitas vezes tendo que pegar vários 
transportes para conseguir chegar até a instituição. Isso acabou refletindo-se no 
desempenho de cada um deles no curso pelo fato do que o sociólogo francês Pierre 
Bourdieu vai chamar de capital. A expressão capital cultural para Bourdieu é utilizada 
para analisar situações de classe na sociedade, situações de poder, a posse de 
determinadas informações, reproduzindo as condições sociais e ligado diretamente com 
as outras formas de capital apresentadas acima. O capital cultural é reflexo do capital 
econômico, por exemplo. Sendo assim, quando perguntamos para um dos estudantes 
sobre as dificuldades encontradas no curso parte das respostas é em relação ao 
acompanhamento das leituras por causa da linguagem: “Eu acho que essa é a 
linguagem... a linguagem acadêmica né, para gente que por mais que você leia, você 
não tá é... condicionado a uma norma de escrita, você… ah a gente tem o hábito da 
leitura, mas a gente não tá condicionado a ler clássicos com o linguajar difícil né, pra 
gente né, pra gente que eu não digo que não somos felizes né, mas assim que a gente 
não teve acesso a um tipo de literatura” Muitos pretendem dar continuidade aos estudos 
cursando uma pós graduação para contribuir no próprio movimento, ou como educador 
ou como formador. o engajamento dessas pessoas no movimento possibilitou tanto o 
fato deles terem acesso a cursos de nível superior como a emancipação do indivíduo 
através do conhecimento. Além de entender a trajetória escolar dos estudantes, ainda 
tentamos entender como se dá o engajamento deles com o movimento, já que eles 
tiveram acesso ao curso através do mesmo. Quando perguntado sobre a importância 
do movimento na vidas dessas pessoas, obtivemos a seguinte resposta de uma das 
entrevistadas: “O movimento pra mim é tudo na minha vida, é tipo, eu não saberia 
pensar na minha vida se não fosse o MST” Sendo assim podemos perceber o quanto 
não só a educação do campo quanto o próprio movimento está sendo importante para 
os camponeses, tanto na perspectiva do aprendizado acadêmico quanto na perspectiva 
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do aprendizado crítico e coletivo. Formando sujeitos que possam tanto dialogar entre o 
trabalho e o estudo, como também, continuar com suas práticas culturais e utilizar dos 
seus saberes para continuar na luta por seus direitos civis e sociais principalmente em 
tempos de retrocessos. 
 
Conclusão 

 
Considerando as reflexões apresentadas neste trabalho, podemos concluir que apesar 
de está prescrito na Constituição Federal de 1988 no Art. 205. que a educação é um 
direito, a prática se mostrou divergente da teoria e a educação do campo foi de todos 
conquistada com muita luta e resistência ao logo dos anos pelos trabalhadores, sendo 
de muita importância na formação da cidadania desse sujeito. Que políticas públicas 
como o PRONERA se faz extremamente importante para a trajetória escolar desses 
sujeitos, dando-os a oportunidade de adentrar em espaços jamais imaginados, como a 
universidade, e promovendo mais expectativa de futuro para esses trabalhadores. Por 
fim, deixo como sugestão para reflexões futuras, depois da formatura desses sujeitos e 
em relação a atual conjuntura, como se dará a atuação dos mesmos? O que realmente 
vai mudar em suas vidas depois de formados? 
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TÍTULO: Negritude e interseccionalidade: olhares decoloniais sobre a negritude 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo abordar questões étnico raciais na perspectiva 
de autores não europeus com o objetivo de não reforçar pensamentos e ideais 
eurocêntricos, promovendo a reflexão a respeito da construção da imagem da pessoa 
negra, sua auto identidade e as particularidades que compõem um grupo social 
interpretado como minoria que passou por um processo de colonização por parte de 
europeus que até hoje é responsável pela invisibilização desse povo. Para isso, neste 
primeiro ano de pesquisa, realizei estudos sobre obras de autores negros, de origem 
africana, com o objetivo de adquirir embasamento teórico para compreender a história 
sob outras perspectivas que não foram traçadas por protagonistas brancos. 
Objetivando, futuramente trabalhar com a decolonização do audiovisual. 
 
Palavras-chave: Comunicação; Negritude; Epistemologia; Pensamentos Subalternos 

TITLE: Blackness and Intersectionality: Decolonial Views on Blackness 

Abstract 

The present work has as racial ethnic theme from the perspective of non-European 
authors with the objective of not following the Eurocentric thoughts and ideals, promoting 
a reflection on the construction of the black person's image, his automatic identity and 
the particularities that make up a group. interpreted as a minority that underwent a 
colonization process on our part that today is responsible for the invisibility of these 
people. This is the first year of research, conducting studies on works by black African 
authors, aiming to gain theoretical content to understand the perspectives on travel 
trafficked by white protagonists. Aiming in the future to work with a decolonization of 
audiovisual. 
 

Keywords: Communication; Blackness; Epistemology; Subaltern thoughts. 

Introdução 

Devido ao processo de colonização e escravização de negros, o europeu construiu ao 
longo dos séculos uma imagem deturpada de pessoas negras de acordo com sua 
própria percepção. Tal fator influenciou diretamente na forma em como essas pessoas 
eram enxergadas pelo restante da sociedade e até mesmo em como elas se 
enxergavam, tanto de forma coletiva quanto individual. Dessa forma, diversos tipos de 
opressões foram estabelecidas e são perpetuadas até os dias atuais. Estereótipos 
advindos de construções sociais racistas, carregados de conotações negativas, são 
reforçados e propagados em diversos meios até os dias atuais, principalmente no que 
se refere ao audiovisual, em filmes publicitários, produções cinematográficas, clipes 
musicais e afins. 
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Para compreender esses aspectos se faz necessária a análise de um contexto histórico, 
sob a perspectiva da construção da negritude através de olhares decoloniais. Sendo 
assim, neste trabalho, não me utilizo pontos de vista que tem origem europeia (de 
teóricos brancos, nascidos no continente europeu), como acontece em grande parte das 
produções intelectuais, mas sim, recorro ao embasamento de teorias de estudiosos de 
origem negra, como é o caso das sobras Crítica da Razão Negra de Achile Mbembé e 
Pele Negra, Máscaras Brancas, de Frantz Fanon (1952). 

 

Metodologia 

 
Abordagem metodológica 
Para desenvolver a pesquisa, os métodos adotados foram reuniões, encontros 
presenciais e eventos acadêmicos realizadas com os participantes do grupo de 
pesquisa de Iniciação Científica - Epistemologias Subalternas e Comunicação. Nessas 
ocasiões, haviam discussões de artigos científicos, obras literárias e textos acadêmicos 
dos autores trabalhados, tudo isso com o intuito de gerar reflexões acerca de 
pensamentos de origem latino-americanos e africanos. O direcionamento das 
discussões buscava associar a temática trazida nas apresentações ao contexto histórico 
e social de grupos de minorias da américa latina, enfatizando aspectos de opressão 
ainda presentes em sociedade, em especial no que se diz respeito ao Brasil. 

Desenvolvimento 
O desenvolver da pesquisa contou com alguns fatores pertinentes no que se refere à 
maneira de aprendizado do conteúdo abordado. Algumas das metodologias adotadas 
para isso foram: 

Reuniões mensais, ocorridas no período que corresponde a 2018.2 e 2019.1, com os 
membros do grupo de pesquisa, que engloba voluntários, bolsistas, visitantes e 
convidados especiais, onde seguia-se uma ordem de apresentação previamente 
estabelecida. Desses encontros, que geralmente eram ministrado por duplas de 
participantes, dois contaram com minha participação como apresentador, juntamente 
com demais colegas que compõem a pesquisa, sendo eles: Feminismos não ocidentais: 
afrofeminismos, feminismos, indígenas da nossa américa e feminismo afro-latino-
americano, realizado em 27.03.2019 e Devir negro: olhares descoloniais sobre a 
construção da negritude, realizado em 08.05.2019. 

No que se refere ao final do primeiro ano de pesquisa, foi realizado o I Seminário 
Epistemologias Subalternas e Comunicação. O evento aconteceu nos dias 10, 11 e 12 
de junho de 2019 e foi composto por três mesas de discussão e debate acerca da 
temática que foi abordada ao longo da pesquisa durante o ano anterior. Nesse sentido, 
contou com a participação de integrantes do grupo de pesquisa, bem como convidados 
externos. As temáticas trazidas no contexto foram: Epistemologias do Sul e as 
Narrativas de Resistência, Negritude e Interseccionalidade e Epistemologias 
Decoloniais e Ecologia de Saberes. Na ocasião, compus a segunda mesa e contribui 
apresentando sobre a temática “Olhares descoloniais sobre a negritude” a partir das 

contribuições teóricas de Frantz Fanon (1952) e Achile Mbembé (2013). 

 
Resultados e Discussões 
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O projeto de iniciação científica Epistemologias Subalternas, Epistemologias Não 
Essencialistas e Comunicação se propõe a incentivar pesquisadores e estudantes de 
Comunicação Social a desenvolverem uma atitude descolonizada ao produzir 
abordagens teóricas e metodológicas sobre fenômenos e processos comunicacionais. 
O propósito é estimular estratégias de pensamento que problematizem os pressupostos 
conceituais e discursivos que fundam o modo como a comunicação – em todas as duas 
dimensões e práticas - é concebida e abordada nos diferentes âmbitos em que é 
estudada e que considere as múltiplas contribuições que pensamentos subalternos 
podem proporcionar para a construção de conhecimento comunicacional pertinente e 
de novas práticas de comunicação. 

 
Conclusão 

 
O colonialismo europeu foi responsável pela construção da imagem dos povos negros 
no período colonial, devido a isso e a todo o processo de escravização dessa minoria, 
a visão deturpada é dessa etnia é propagada até hoje. Pesquisar sobre a identidade 
desse grupo social para estabelecer relações com o nosso contexto latino-americano, 
no que refere a uma perspectiva decolonial, é fundamental para uma análise sem o 
eurocentrismo. Nesse sentido, se faz necessária a discussão sobre o processo 
emancipatório do negro, como é trazido por Mbembe (2013), que defende que os 
colonizadores assumam a sua responsabilidade para que. 
 

Referências 

 
FANON, Frantz.Pele negra, máscaras brancas. Rio de Janeiro: Ed Fator, 1983. 

MBEMBE, Achille. Crítica da Razão Negra. Lisboa: Editora Antígona, 2014. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1313 

 

CÓDIGO: HS1331 

AUTOR: DANIELLE ALMEIDA FONTES 

ORIENTADOR: MARIA LUCIA BASTOS ALVES 

 

 

TÍTULO: Devoções religiosas e espaços sagrados: turismo religioso no Rio Grande do 

Norte 

Resumo 

A pesquisa desenvolvida pretendeu abordar os motivos que possibilitaram o 
crescimento do mercado religioso; sobretudo no que diz respeito ao mercado editorial 
religioso. Para isso, será feita uma abordagem histórica da formação da RCC nos 
Estados Unidos e sua posterior implementação no Brasil. Em seguida, pensaremos o 
que mudou após o surgimento da RCC no país, qual é o público que essa vertente da 
Igreja Católica atinge e como o perfil da RCC possibilitou a expansão do mercado 
editorial religioso. Para enriquecer a argumentação, será utilizado o resultado de uma 
breve experiência de observação participante realizada em uma missa na qual Pedro 
Siqueira estava presente. 
 
Palavras-chave: Mercado editorial religioso; RCC; Pedro Siqueira e Brasil. 

TITLE: THE FAITH AS A RELIGIOUS MERCHANDISE: CHURCH STRATEGIES 

CATHOLIC TO EXPAND AND MAKE MORE FAITHFUL 

Abstract 

This article aims to address the reasons that allowed the growth of the religious market; 
especially with regard to the religious publishing market. For this, a historical approach 
will be made to the formation of CCR in the United States and its subsequent 
implementation in Brazil. Then, we will think about what has changed since the beginning 
of the CCR in the country, what is the audience that this aspect of the Catholic Church 
reaches and how the profile of the CCR allowed the expansion of the religious publishing 
market. To enrich the argumentation, the result of a brief participant observation 
experience in a church will be used in which Pedro Siqueira was present. 
 
Keywords: Religious publishing market; CCR; Pedro Siqueira and Brazil. 

Introdução 

O presente relatório tem a finalidade de apresentar os resultados teóricos de uma 
pesquisa inserida no plano de trabalho “Festas Religiosas: novas rotas do turismo 
religioso”, coordenado pela Professora Maria Lúcia Bastos Alves (DCS). Este plano de 
trabalho faz parte de uma pesquisa mais geral sobre o Turismo Religioso nas regiões 
interioranas do Rio Grande do Norte. Por se tratar de uma pesquisa em andamento, 
ainda não temos seu resultado quantitativo completo. A pesquisa possui o apoio 
institucional da UFRN, por meio da bolsa PIBIC. Foi apresentado um projeto, escrito 
com base nesta pesquisa, no 19° Congresso Brasileiro de Sociologia, realizado na 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e organizado pela Sociedade Brasileira 
de Sociologia. O projeto apresentado possui o mesmo nome atribuído a este relatório e 
o certificado está anexado a este relatório. Constatamos, a partir do trabalho realizado, 
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que a Igreja Católica apostou em algumas estratégias para se manter frente ao que está 
vivendo no país, isto é, o decaimento do seu número de fiéis. Apesar de a Igreja Católica 
ser a religião com mais adeptos no Brasil, os censos do IBGE mostram que ela também 
é a religião que mais vem perdendo fiéis. Ao contrário da Igreja Católica, os dados 
mostram que a Evangélica vem conquistando cada vez mais fiéis. Para contornar essa 
situação, a Igreja Católica apostou na promoção da RCC, que além de barrar o avanço 
neopentecostal, seria capaz, também, de barrar o avanço da teologia da libertação. Para 
conter seu rebanho e tentar expandir, a Igreja Católica apostou na promoção da RCC 
para esses ambientes populares da sociedade. Isso aconteceu, pois é, justamente, a 
vertente carismática da Igreja que consegue dialogar melhor com o grande público. Sua 
lógica da RCC de praticar o ecumenismo a partir da música cristã, facilita muito o diálogo 
com o povo. Porém, para alcançar resultados rápidos, a Igreja, estrategicamente, 
investiu nos meios de comunicação de massa (rádio e televisão) – esse feito não só fez 
a Igreja agregar mais um público às suas missas; mas também, promover os 
megaeventos Católicos que, por sua vez, geraram vendas e lucro para os envolvidos. 
Sendo assim, partir da promoção da RCC a Igreja Católica apostou em duas principais 
estratégias para conquistar mais fiéis. A primeira foi essa do mercado midiático, 
expandindo seus domínios para as Rádios e TV’s (como exemplo temos o canal Canção 
Nova). Esse primeiro momento formou o que podemos designar como os “Padres 
Cantores”. Já segunda estratégia foi apostar no mercado editorial religioso. O primeiro 
momento caracterizou-se por uma exteriorização, isto é um estado de euforia coletiva, 
onde os fiéis participavam dos shows que eram produzidos pelos Padres cantores. Já 
esse segundo momento caracterizou-se pela interiorização, isto é, quando o fiel deve 
voltar-se para si, para um momento reflexivo, ele para com Deus. Os Padres Fábio de 
Melo e Marcelo Rossi são os grandes exemplos dessa primeira fase. Já o leigo Pedro 
Siqueira é o representante dessa segunda fase em específico. Durante a minha 
pesquisa tive a oportunidade de participar de uma missa a qual Pedro Siqueira, rezou 
um terço. Na ocasião, fiz uma breve etnografia, na Igreja Santo Agostinho, aqui em 
Natal. Na ocasião, uma verdadeira multidão de fiéis que buscavam ter algum contato 
com Pedro Siqueira. Após a reza do terço o leigo deu autógrafos para todos aqueles 
que tinham seu livro em mãos. Ao todo, foram lançados por ele, 7 livros. 
 

Metodologia 

 
O artigo foi escrito utilizando como principal metodologia a pesquisa bibliográfica, 
porém, para enriquecer a argumentação e torná-la mais visual, foi usado, também, o 
resultado de uma breve experiência de observação participante. Neste sentido, a 
pesquisa foi abordada tanto do ponto de vista teórico quando empírico. Além disso, ela 
também envolveu análises de dados coletados pelo IBGE, ou seja, envolveu pesquisa 
bibliográfica indireta. A pesquisa empírica fora realizada em uma missa na qual Pedro 
Siqueira estava presente. E foi importante incluí-la ao artigo, pois, o leigo, Siqueira, é 
um dos representantes dessa nova fase estratégica da Igreja Católica (a do “mercado 
editorial”), assim como o Padre Fábio de Melo foi uma figura central na fase anterior (a 
dos “padres cantores”). 
 
Resultados e Discussões 

 
A Igreja Católica ainda é a religião com mais adeptos no Brasil, porém, o último censo 
lançado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), realizado em 2010, 
mostra que aumentou, significamente, o número de evangélicos e diminuiu o de 
católicos no país. Enquanto a população evangélica passou de 15,4% em 2000 para 
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22,2% em 2010, o número de adeptos à religião Católica vem caindo desde o primeiro 
Censo, realizado em 1872. A proporção de católicos variou de 99,7%, em 1872 para 
73,8%, em 2000 e depois para 64,6%, em 2010. São várias as explicações para o 
decaimento do número de adeptos à Igreja Católica em contraponto aos das Igrejas 
Neopentecostais. Esses apontamentos são válidos, sobretudo, quando pensamos 
relação da Igreja com a população de baixa escolaridade, que ocupa regiões periféricas 
das cidades. Em uma entrevista, intitulada “O papa deve renunciar”, disponibilizada em 
2010 - período no qual o Papa Bento XVI ainda estava comandando o Vaticano pela 
revista “Isto é”, o teólogo e ex-frei católico Leonardo Boff fala sobre a crise do 
Catolicismo. Segundo ele “a Igreja possui uma crise própria: até hoje ela não encontrou 
seu lugar no mundo moderno e no mundo globalizado. Suas estruturas são medievais. 
Ela é a única monarquia absolutista no mundo, concentrando o poder em pouquíssimas 
mãos…” (ISTO É, 2010, p.6). Momentos depois, ele vai dizer que “os homens de hoje 
têm o direito de receber a mensagem de Jesus na linguagem de nossa cultura moderna, 
coisa que a Igreja não faz(…) as igrejas evangélicas crescem porque a católica deixou 
um vazio” (ISTO É, 2010, p.6). Nesta entrevista, Leonardo Boff (um dos idealizadores 
da “Teologia da Libertação”) faz claramente uma menção indireta ao Concílio Vaticano 
II.Esse Concílio fora convocado pelo Papa João XXIII e tinha o objetivo de fazer uma 
reflexão global sobre o papel da Igreja e sua relação com a população. A proposta 
principal era que eles pudessem atualizar e aproximar a Igreja do povo a partir da 
“inculturação” do culto. Isto significa dizer, que os Padres deveriam passar incorporar a 
cultura local nas missas a fim de conseguir transmitir o evangelho a todos. Entretanto, 
mesmo após tantos anos, tudo aquilo que fora discutido no Concílio Vaticano II no 
período de 1962 até 1965, ainda não foi totalmente aplicado. Por isso vários problemas 
relacionados à Igreja ainda perduram, inclusive o problema destacado por Leonardo 
Boff ao dizer que a religião Católica “não fala a linguagem do povo”. Esse fator faz com 
que a Igreja Católica não tenha a mesma adesão que as Igrejas Neopentecostais têm, 
sobretudo, nas regiões mais periféricas. A Igreja estava perdendo cada vez mais fiéis. 
E para tentar contornar essa situação, a ela apostou na promoção da vertente católica 
ligada ao movimento da Renovação Carismática. Uma vez que esta vertente pratica o 
ecumenismo a partir da partilha da música cristã; e, essa maneira de transmitir o 
evangelho, torna o diálogo mais acessível à população. Assim, supostamente, eles 
conseguiriam alcançar o grande público. Além disso, a Igreja passou a utilizar-se 
largamente dos meios de comunicação de massa, sobretudo da Televisão. Criando 
canais específicos como TV Rede Vida e Canção Nova para expandir a palavra que 
prega. Atualmente, ela possui até um departamento para cuidar de sua imagem 
institucional: o Instituto Brasileiro de Marketing Católico. Em resumo, o movimento de 
Renovação Carismático Católico se implantou no Brasil seguindo três passos. 
Primeiramente a RCC se estruturou enquanto movimento, isso aconteceu em meados 
na década de 1970. Depois, ela passou por um processo de consolidação social do seu 
estilo de evangelização, que ocorre apartir da música, entre 1980 e 1990. Logo após 
estar consolidada - dentro de ambientes restritos - sua forma de transmitir o ecúmeno, 
a Igreja Carismática Católica precisou se expandir para conquistar mais adeptos frente 
ao decaimento da quantidade de fiéis da Igreja Católica. Para isso, ela apostou nos 
meios de comunicação. Foi depois desta “terceira fase” da Igreja Carismática no Brasil, 
que começou a se realizar os megaeventos católicos. Verdadeiros shows e festivais 
(semelhantes aos realizados no campo evangélico), promovidos por emissoras de rádio 
e televisão como Rede Vida e TV Canção Nova, passaram a ser feitos na tentativa de 
cativar mais fiéis. Padres cantores como Marcelo Rossi e Fábio de Mello levam 
multidões aos seus shows. É importante lembrar que a aproximação ecumênica do povo 
é uma das metas buscadas pelo Concílio Vaticano II e é uma recomendação da Igreja 
aos fiéis católicos. Sendo assim, no início não se tratou apenas de expandir seus 
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pensamentos para conseguir mais adeptos, mas também, para de fato cumprir aquilo 
que buscou o Concílio. Porém, no momento em que passou a ser promovido 
verdadeiros shows, a ideia inicial se perdeu. As músicas cantadas pelos Padres seguem 
a lógica da indústria musical, com “refrões chicletes”, feitos no intuito de “não saírem da 
mente”. Com isso, as pessoas passam a não racionalizar a mensagem das músicas, 
apenas reproduzindo e indo aos shows devido a euforia coletiva que causa. Neste 
sentido, atualmente, as missas e canções carismáticas não promovem a reflexão crítica, 
apenas promovem um público apto a consumir alienadamente. Entretanto, apesar da 
enorme complicação que envolve toda essa situação, as Igrejas Carismáticas Católicas 
conseguiram o que, no geral, queriam: expandir seu público. Hoje em dia, apesar de 
ainda se configurarem como um público menor, elas conseguem competir com as 
Igrejas Neopentecostais, isto é, as Igrejas Evangélicas. Para conquistar mais fiéis, a 
Igreja Católica promoveu expansão da RCC. Entretanto, mesmo com essa ampliação 
das Igrejas Carismáticas para os ambientes periféricos (fazendo-a competir diretamente 
com as Igrejas Neopentecostais), a RCC não se desvinculou totalmente de suas origens 
elitistas. Assim, mesmo que hoje se tenha um vasto público carismático, ainda há 
grande parte deles que pertencem a um grupo de classe econômica média/alta. 
Composto por pessoas formadas academicamente e que têm profissões de status - 
advogados, médicos, engenheiros e etc - ou seja, pessoas que costumam consumir 
produtos culturais não acessíveis para a grande população - consomem livros, peças 
teatrais e assim em diante. Este cenário é perfeito para que o mercado editorial religioso 
(ligado à vertente carismática) se desenvolva. De um lado se tem os fiéis acostumados 
a, cotidianamente, consumirem livros e, de outro, a grande massa sendo influenciada 
pelas televisões (ambiente com predominância de canais Católicos). Assim, as editoras 
de livros católicos encontram um ambiente vasto, com dois grandes públicos, o que 
facilita sua expansão. No caso do primeiro público, quase não precisa se gastar com 
divulgação, basta disponibilizar os livros nas grandes redes de livrarias e, viabilizar a 
venda deles ao lado de fora das Igrejas e após as missas. Já no caso do segundo 
público, a grande mídia tem um papel fundamental na divulgação desses produtos. E 
assim todas as partes envolvidas nesse processo saem ganhando. Todas essas 
afirmações serão comprovadas estatisticamente mais adiante no texto. Será mostrado 
que a livraria é meio que mais vende livros no país; contudo, a comercialização em 
Igrejas e através da divulgação em programas televisivos, tem também muita relevância 
na venda de livros nacional. Sendo assim, todos esses fatores contribuem para o 
aumento expressivo da venda de livros religiosos no país, sobretudo os ligados à 
vertente carismática. No dia 01 de setembro de 2018 foi realizada uma breve 
observação participante em uma celebração feita na Igreja Santo Agostinho. Na 
ocasião, estava presente o leigo Pedro Siqueira, responsável por rezar o “terço Mariano” 
e levar uma multidão de fiéis (de vários estados diferentes) para a paróquia. Embora 
tenha sido feita apenas uma visita àquela Igreja Carismática, deu para observar 
claramente qual o público que a frequenta e que segue Siqueira. Pedro Siqueira é um 
advogado concursado que trabalha para a União; é carioca e, no ambiente católico, 
apresenta-se como uma figura carismática que tem contado com Santos, Anjos e Nossa 
Senhora através de visões. Ele nasceu no dia 26 de agosto de 1971, é casado e tem 
um filho. E, apesar de não ser Padre, ele tem atraído um grande público às Igrejas 
Católicas Carismáticas. É considerado um “fenômeno no seio da Igreja Católica”, uma 
vez que é responsável por comandar numerosos grupos de orações. Segundo ele, 
apesar da sua fé, nunca foi uma opção ser Padre e nem tornar-se um intelectual da 
religião. Pedro Eduardo Pinheiro Antunes de Siqueira não é um fenômeno apenas nas 
Igrejas, mas também na Internet. É dono do canal “Pedro Siqueira” no 
Youtube,possuindo mais de 84 mil inscritos; é dono também do Instagram 
“@pedro_eduardo_siqueira”; além disso, tem também uma página no Facebook (“Pedro 
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Siqueira”) com mais de 161 mil seguidores. A respeito disso, ele diz “como não estou 
presente com eles fisicamente o tempo todo, trocamos informações via redes sociais: 
Facebook, Instagram e meu canal do Youtube. Quando faço terço,dou alguma palestra, 
sempre gravo e coloco no meu canal, pois nem todos podem acompanhar” (fala retirada 
do site www.acritica.com , o qual ele deu entrevista). Na internet há um instagram de 
fãs (“@nossostercospedro”) que se identificam como três peregrinas (Rose Mendes, 
Marcia Mendes e Jéssica Mendes) que acompanham a missão do Pedro Siqueira com 
o intuito de antecederem, divulgarem e, se possível, transmitirem os terços rezados por 
ele. Uma das três moças que administram a página do Instagram 
(“@nossostercospedro”), Jéssica Mendes, é advogada em Fortaleza (CE), tem 25 anos 
e, em seu perfil, ela aparece com uma foto na Disney; além disso, ela acompanha, junto 
com as outras duas administradoras da página, os terços de Pedro Siqueira. As três 
vieram para Natal de avião apenas para assisti-lo. Toda essa história foi transcrita para 
mostrar qual é o perfil majoritário das pessoas que foram observadas na Missa: classe 
média ou alta, jovens, de diversas regiões (outros estados e também do interior do RN), 
formadas e que viajam bastante (dentro e fora do país). Esse também é o perfil originário 
da RCC, e mostra que, apesar da expansão da vertente, ela continua configurando-se 
enquanto uma religião elitizada. É interessante citar Pedro Siqueira pois ele é um dos 
mais conhecidos escritores carismáticos atualmente. Além da carreira profissional, 
Pedro Siqueira se dedica à carreira espiritual. Tem livros ligados à vertente carismática 
da Igreja Católica (“A senhora das Águas”, lançado em 2011 e com segunda edição em 
2015; “A senhora dos Ares”, lançado em 2012; “Você pode falar com Deus”, de 2014; 
“Todo mundo tem um Anjo da Guarda”, de 2016) e, segundo ele, todas essas obras 
foram publicadas a pedido de Nossa Senhora. Ele não só leva multidões às Igrejas, ele 
leva multidões para comprar seus livros e outras mercadorias Católicas Carismáticas. 
Faz isso através da propaganda aos finais das Missas e através da propaganda nos 
grandes meios de comunicação de massa. Como tem uma venda muito grande, seus 
livros acabam ocupando um lugar central nas livrarias, o que também serve como meio 
de promover tais livros; e assim sucessivamente. Um estudo realizado pela Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) para a Câmara Brasileira do Livro (CBL) e 
para o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), referente às vendas de livros 
no ano de 2017, mostrou que a produção de livros do gênero religioso saltou de 20,79 
em 2016, para 23,03 em 2017; obtendo um aumento percentual de 1,99% de um ano 
para o outro. Dentre as temáticas apuradas, os livros didáticos, de religião, literatura 
adulta, autoajuda e a literatura infantil lideram o ranking dos livros mais produzidos 
nacionalmente em 2017. Outro quesito que a pesquisa abrange é como esse livro chega 
ao leitor. E o resultado é que, apesar das livrarias continuarem como o local onde mais 
são vendidos exemplares (sendo responsáveis por 59,47% da venda total de livros), a 
comercialização em igrejas, templos, supermercados e escolas, possui muita 
relevância, uma vez que, juntos, correspondem à 4,99% das vendas. Todos esses 
dados se tornam especialmente importantes quando contrapostos ao atual cenário 
editorial brasileiro. A produção e a venda de livros no país tem caído tão drasticamente 
que muitas editoras estão tendo que lutar judicialmente para se manterem funcionando. 
E além de agirem judicialmente, as editoras estão agindo dentro das próprias 
companhias demitindo funcionários e diminuindo o número de livros lançados. A 
produção continua, porém, de forma retraída. Assim, eles acabam tendo que optar por 
deixar de lado a produção dos livros menos vendidos. O contexto vivido pelo Brasil 
acarreta uma enorme perda cultural e é extremamente triste. Segundo afirma o editor 
Luiz Schwarcz, em um texto intitulado “Cartas de amor aos livros” publicado no blog da 
Companhia das Letras, muitas cidades brasileiras em breve ficarão sem livrarias. Além 
disso, ele fala que as editoras, com dificuldade para fazer escoar a venda de seus livros, 
não estão conseguindo pagar as dívidas referentes ao estoque e aos poucos estão 
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fechando suas portas. Com a diminuição crescente das vendas e da produção dos livros 
didáticos que hoje ocupa o primeiro lugar entre os livros mais vendidos, correspondendo 
a 45,67% das vendas; mas que vêm decaindo drasticamente sua produção conforme 
os anos passam; obtendo uma taxa de variação de 13,29% negativos - e os sucessivos 
avanços no gênero de religião, as editoras acabam optando por investir na produção de 
livros religiosos. O mercado editorial religioso ocupa o segundo lugar em vendas e 
produção, perdendo apenas para a categoria didática. Isso em si já prova a importância 
do segmento religioso para esse tipo de mercado. Porém, a junção de todos esses 
fatores, nos leva a crer que, o mercado religioso será o segmento que manterá as 
livrarias abertas por um pouco mais de tempo, já que eles estão crescendo suas vendas 
cada vez mais. Não há pesquisas concretas de Órgãos voltados à estudar, a partir de 
dados qualitativos, o número de livros religiosos vendidos de cada segmento religioso. 
Ou seja, o percentual de livros Evangélicos, Espíritas, Umbandistas, Católicos 
Carismáticos ou Tradicionais, e assim em diante. Porém, quando se pesquisa, nos sites 
das editoras e das grandes livrarias, os livros religiosos mais vendidos, o que aparece 
são autores espíritas, carismáticos e evangélicos. 
 
Conclusão 

 
Apesar de a Igreja Católica ainda ser a religião com mais adeptos no Brasil, o último 
censo lançado pelo IBGE, mostra que vem decaindo o número de católicos no país. 
Para contornar essa situação, a Igreja apostou na promoção da vertente carismática 
(RCC), uma vez que além ir na contramão da Teologia da Libertação, ela também seria 
capaz de conter os avanços das Igrejas Neopentecostais. Isso pois, a forma como a 
RCC pratica o culto (a partir da música cristã e do louvor), facilita o diálogo com os fiéis. 
Para alcançar resultados rápidos, a Igreja Católica, estrategicamente, investiu nos 
meios de comunicação de massa (rádio e televisão) – esse feito não só fez a Igreja 
agregar mais um público às suas missas; como também, promoveu os megaeventos 
Católicos que, por sua vez, geraram vendas e lucro para os envolvidos. A partir disso 
houve o surgimento dos padres cantores, tais como: Padre Marcelo Rossi e Padre Fábio 
de Mello. Depois, teve um segundo momento, quando a Igreja passou a expandir seus 
domínios para o ramo do mercado editorial religioso. Ela enxergou nesse meio, um 
mercado promissor; já que a venda de livros religiosos e de autoajuda ocupava o 
segundo lugar em vendas e produção, perdendo apenas para os livros didáticos – 
segundo um estudo realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), 
referente às vendas de livros no ano de 2017. Não há pesquisas concretas de Órgãos 
voltados a estudar, a partir de dados qualitativos, o número de livros religiosos vendidos 
de cada segmento religioso. Ou seja, o percentual de livros Evangélicos, Espíritas, 
Umbandistas, Católicos Carismáticos ou Tradicionais, e assim em diante. Entretanto, 
quando se pesquisa – nos sites das editoras e das grandes livrarias – os livros religiosos 
mais vendidos, o que aparece são autores espíritas, carismáticos e evangélicos. Neste 
sentido, o artigo abordará uma pesquisa feita com as editoras desses livros, no intuito 
de verificar se realmente houve, de uns tempos pra cá, o crescimento das vendas e das 
produções de livros católicos carismáticos. Como a pesquisa empírica do projeto não 
foi concluída, ainda não há resultados concretos. 
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TÍTULO: Projeto Modular: explorações de procedimentos metodológicos com a 

participação da criança para a criação de um jogo educativo 

Resumo 

Este artigo apresenta e discute uma experiência do processo de criação de material 
lúdico que auxilie a aprendizagem do alfabeto de crianças em processo de 
alfabetização. A proposta de produzir formas modulares, em especial a tipografia, 
norteou a condução da pesquisa. Neste sentido, a composição das peças para formar 
as letras e posterior impressão é uma maneira para estimular a alfabetização. Diante da 
carência deste tipo de material, esta investigação objetivou desenvolver um kit modular, 
introduzindo conhecimentos sobre a estrutura do desenho das letras, por intermédio da 
atividade de construção e impressão. Tipografia modular é aquela em que todos os 
caracteres podem ser construídos a partir de um conjunto finito de módulos e que 
combinados produza todos os caracteres do alfabeto. Para alcançar tal propósito, foram 
levantados os fundamentos da tipografia e do brincar, e posteriormente, analisados 
projetos similares. Desse modo, adotou-se a os procedimentos metodológicos 
defendidos por Munari (1998) e Restelli (2013), associando nas etapas as ferramentas 
do design colaborativo. Como resultado, esse processo possibilitou a geração de duas 
alternativas de kit modular e espera-se que eles possam ser avaliados com o público-
alvo, fornecendo uma continuidade nos produtos obtidos. Esta investigação pretende 
ainda contribuir com a discussão entre os métodos de design e processos de 
alfabetização para desenvolver um jogo educativo com a participação da criança. 

 
Palavras-chave: design colaborativo. tipografia. método. jogo. alfabetização 

TITLE: Modular Project: explorations of methodological procedures with the participation 

of children for the creation of an educational game 

Abstract 

This article presents and discusses an experience of the process of creating playful 
material that helps the alphabet learning of children in the process of literacy. The 
proposal to produce modular forms, especially typography, guided the research. In this 
sense, the composition of the pieces to form the letters and subsequent printing is a way 
to stimulate literacy. Given the lack of this type of material, this research aimed to develop 
a modular kit, introducing knowledge about the structure of letter design through the 
construction and printing activity. Modular typography is one in which all characters can 
be constructed from a finite set of modules and in combination produce all the characters 
of the alphabet. To achieve this purpose, the foundations of typography and play were 
raised, and similar projects were subsequently analyzed. Thus, we adopted the 
methodological procedures defended by Munari (1998) and Restelli (2013), associating 
the collaborative design tools in the steps. As a result, this process has enabled the 
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generation of two modular kit alternatives and is expected to be evaluated with the target 
audience, providing continuity in the products obtained. This research also aims to 
contribute to the discussion between design methods and literacy processes to develop 
an educational game with the participation of children. 
 
Keywords: colaborative design. typograph. methods. game. literacy 

Introdução 

O design para crianças é um campo de pesquisa ainda restrito a poucos núcleos, no 
entanto, não é uma área recente. Importantes designers se debruçaram em busca de 
entender as necessidades da criança, a exemplo: Bruno Munari (1907-1998). É 
imperativo na atualidade, em que as mídias visuais estão cada vez mais presentes na 
vida da criança, criar mecanismos de aprendizado que não conflitem com as novas 
tecnologias, porém, que utilizem estruturas semelhantes para atração dela, como por 
exemplo, o jogo. Tendo em vista essa necessidade, a pesquisa trabalhou com o 
conceito de alfabetismo visual e a sintaxe da linguagem propostos por Dondis (2003), 
em que as mensagens visuais são transmitidas por códigos acessíveis a todos. 
Acredita-se que a criança, na manipulação do kit, compondo os módulos para a 
construção de letras como um jogo, compreenda a estrutura das letras, enquanto 
imprime ou monta as partes. Nesse processo, é possível a criança assimilar visualmente 

o alfabeto. 

Dessa maneira, esta pesquisa está no limiar entre uma ferramenta de ensino e um 
brinquedo, acreditando que um artefato lúdico pode ser um caminho para o aprendizado 
não convencional. Para Broügère (2010) a brincadeira é uma atividade que está 
intimamente relacionada com a cultura, em que a criança se apropria e a transforma a 
maneira que desejar. “A criança se apodera do universo que a rodeia para harmonizá-
lo com sua própria dinâmica.” (p. 82). Existe, na brincadeira, uma interpretação e uma 
recodificação adaptada por parte da criança a respeito de tudo o que ela vê e sente do 

mundo exterior. 

De acordo com Kishimoto (1996), a brincadeira é “a ação que a criança desempenha ao 
concretizar as regras do jogo, na ação lúdica. Pode-se dizer que o lúdico em ação.” (p. 
24). Já o jogo, segundo a autora, possui uma complexa definição devido a abrangência 
do ato em cada cultura, em cada faixa etária e contexto: jogo político, jogo de baralho, 
jogo de bola, entre outros jogos. Para destrinchar suas definições Broügère (1993) e 
Henriot (1989 apud KISHIMOTO, 1996) apontam três níveis de diferenciações. O 
primeiro deles é que o jogo dependerá do contexto social em que ele acontece. O 
segundo nível seria um sistema de regras, em que permite a diferenciação de cada 
modalidade por meio de uma sequência de regras, essas guiam o brincar. O terceiro 
nível encontra-se o brinquedo, que seria o suporte da brincadeira, o objeto que 
manipula-se no jogo. 

De acordo com Kishimoto (1996) é atribuído ao jogo ou brinquedo educativo duas 
funções: a lúdica, em que o jogo diverte e pode gerar prazer ou desprazer e a função 
educativa, que ensina algo ao indivíduo que o joga. As atividades lúdicas educacionais 
contribuem para a aprendizagem da criança de muitas formas, desde o seus primeiros 
meses, em que não há ainda uma consciência do brincar, a criança exercita suas 

capacidades sensório-motora, familiariza-se com emoções, aprende a linguagem. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1322 

 

Na fase escolar, os jogos e brincadeiras contribuem para um melhor desenvolvimento 
das expressões, contribui, de acordo com Brougère (2010), para o exercício de 
socialização, a partir da apropriação de códigos culturais, auxiliam no desenvolvimento 
da imaginação e da criatividade. Então, ao considerar a necessidade do lúdico no 
processo de aprendizagem em sala de aula, ressalta-se a importância do design, 
enquanto área que possibilita a criação e a solução de problemas de materiais 
mediadores. Segundo Coutinho e Lopes (2011) “quando aproximamos o campo do 
design com o da educação, estamos, de certa forma, arquitetando a construção de uma 
perspectiva social, centrada na formulação de princípios de design (gráfico e 
informacional) que possam contribuir com as práticas educacionais.” (p. 01).Tendo em 
vista a importância do lúdico na educação, este projeto objetivou criar um artefato 
pedagógico que auxiliasse a criança em sua familiarização com as formas de letras do 

alfabeto, reconhecimento de diferentes desenhos de tipos e formação de palavras. 

 
Metodologia 

 
Beba Restelli trabalhou com Bruno Munari na construção de um processo de trabalho 
educacional, desenvolvendo a criatividade da criança na atividade do fazer. Assim, 
defende o conhecimento plurissensorial, acreditando que quando a criança entende 
como as coisas são feitas, ela consegue fugir de estereótipos. Segundo Restelli (2002), 
Munari aplica os seguintes preceitos nas oficinas: 
 
1. Fazer entender 
 
As crianças experimentam sem a interferência dos adultos, de forma livre e sem regras, 
assim tornando-se independentes e aprendendo a resolver os problemas sozinhos. 
Munari apropria-se do conceito defendido por Maria Montessori para justificar o 
processo de trabalho, assim, acredita que é no fazer que se descobre a qualidade do 
material, as características dos instrumentos e as técnicas e regras do jogo.  
 
2. Como fazer 
 
Deve-se mostrar como fazer, fornecendo aspectos técnicos, mas sem um tema. 
Desenvolve-se a capacidade de projetar qualquer coisa que comunique a alguém o que 
se queira comunicar. 
 
3. Como comunicar-se com as crianças 
 
Munari defende que ao invés de tanta explicação é melhor utilizar exemplos de 
soluções, ou seja, mostrar como fazer como ação de brincar, demonstrando a dinâmica 
entre o material e o instrumento. Acredita, ainda, que tudo deve ser um jogo porque se 
aprende melhor jogando. 
 
4. As regras do jogo 
 
Todo jogo possui sua regra, mas deve-se ensinar quando quebrar a regra, permitindo 
variações com as suas características. Não pensando num resultado como produto final, 
mas considerando o modo de aprendizado. 
 
Estes preceitos não puderam ser colocados em prática na íntegra nas dinâmicas, uma 
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vez que a proposta não era criar um método de oficina para crianças, mas desenvolver 
um processo de trabalho que envolvesse a participação das crianças na criação dos 
módulos. Entretanto, alguns dos princípios nortearam a prática, principalmente, quando 
esta envolvia a avaliação dos modelos.  
 
 
 
 
Em vista ao caráter da experimentação autônoma pela criança, o projeto consistiu na 
criação de um kit modular que pode ser utilizado como ferramenta de montagem e/ou 
impressão, assemelhando-se ao processo de carimbo manual, assim não exigindo da 
criança habilidades e competências necessárias verificadas em processos de produção 
e reprodução gráficas, mediadas por equipamentos e instrumentos de produção. 
Pretendeu-se avaliar os materiais empregados na produção do kit, bem como as 
técnicas para sua feitura, cientes das tintas, dos suportes e dos insumos disponíveis no 
mercado. Assim, alguns experimentos com materiais foram programados para definir a 
melhor forma de se obter as matrizes.  
 
 
 
 
O projeto do kit seguiu os procedimentos metodológicos propostos por Munari (1998), 
além disso, utilizou-se a abordagem do Design Colaborativo [DC], que consiste na 
dedicação mútua de pessoas de áreas de conhecimento iguais ou diferentes 
trabalhando em um mesmo projeto objetivando a busca de soluções de problemas que 
atendam a necessidade de todos (FONTANA, 2012, p. 37). Ainda de acordo com a 
autora “a colaboração visa produzir um produto e/ou serviço consistente e completo 
através de uma grande variedade de fontes de informação com certo grau de 
coordenação das várias atividades implementadas” (p. 37). Esta característica do DC 
permite então não apenas um processo enriquecedor de um projeto como soluções e 
resultados mais coerentes com a necessidade do usuário final do produto/serviço a ser 
projetado. Diante da complexidade de áreas envolvidas na produção de um material 
lúdico e educativo, esta pesquisa contou com a colaboração de profissionais da área da 
educação, do design, além da participação de crianças, de idade entre 7 e 10 anos, no 
processo de criação e avaliação das propostas.  
 
Para atingir seus objetivos e o escopo do presente projeto, apresentamos, a seguir, os 
métodos e as atividades realizadas:  
 
 
 
 
1 - Definição do problema 
 
Antes de elencar as premissas do projeto, foi realizado revisão de literatura para 
entender a estrutura das letras e suas variações para construção das formas. Para tal 
foram consultados Dixon (2008) e Lupton (2006). Além do estudo da tipografia, foram 
considerados relevantes os seguintes autores: Ferreiro (2005), Soares (2011) e 
Vigotsky (2007) para fundamentar a compreensão de lúdico e da alfabetização. Esta 
fase também contou algumas dinâmicas junto com o público-alvo para complementar a 
teoria estudada. A primeira atividade teve o intuito de compreender se a criança percebe 
a diferença entre diferentes famílias tipográficas.  
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2 - Criatividade 
 
Após a fundamentação teórica sobre tipografia e avaliação com a criança, momento em 
que compreendemos quais aspectos dos caracteres os torna reconhecíveis, 
desenvolveu-se a geração de ideias. Esta etapa foi constituída da proposição de 
módulos e, posterior, avaliação com pedagogos parceiros do projeto de pesquisa e 
crianças voluntárias. Para a criação dos módulos, serão adotados os processos de 
design, a saber: brainstorming e pesquisa de similares. Ambas as ferramentas 
envolveram a colaboração de crianças e, posterior, avaliação de pedagogos membros 
do projeto. Depois da exploração de ideias e materiais, construíram-se modelos em 
diferentes espessuras de material emborrachado. A composição das peças para formar 
as letras e posterior impressão é uma maneira para desenvolver a alfabetização com 
estímulos lúdicos, defendidos por Ferreiro (2005) e Soares (2011). Para a construção 
das peças foram utilizadas técnicas manuais de corte e material de baixo custo, como 
premissa para fácil reprodução. 
 
 
 
 
3 - Avaliação com o público-alvo e ajustes dos módulos  
 
A avaliação com o público-alvo é um procedimento recorrente nos projetos de design e 
defendido por Munari (1997). A investigação do interesse da criança diante das peças 
projetadas foi realizada como protocolo de pesquisa. Nesta fase, foram realizados 
registros fotográficos para verificação de dados e observação não participativa, sendo 
aplicada a técnica Fly in the wall 
 
Resultados e Discussões 

 

Após a revisão de literatura sobre tipografia e sobre a alfabetização com a finalidade de 
entender a estrutura necessária para criação de um módulo e o caráter lúdico, 
identificaram-se algumas lacunas na fundamentação que se subsidiasse na 
compreensão da preferência das crianças quanto aos atributos da tipografia. Assim, 
foram realizados quatroprotocolos de pesquisas com diferentes crianças, aqui 
nomeados de “dinâmicas”, com objetivo de analisar a familiaridade do público-alvo com 
a tipografia e avaliar a proposta durante seu desenvolvido. 

Dinâmica 1: avaliação de diferentes famílias tipográficas pela criança 

Participaram da primeira dinâmica duas crianças (6 e 8 anos de idade) em momentos 
distintos, com objetivo de analisar a familiaridade do público-alvo com a tipografia, 
observando a percepção delas com relação a diferentes famílias tipográficas (com e 
sem serifa) e versões (caixa alta/maiúscula e caixa baixa/minúscula). Além disso, 
exploraram-se no protocolo fontes cursivas e diferentes maneiras de representação 
gráfica de uma mesma letra. Em ambas as participações, foram possíveis observar 
equívocos e acertos que nos auxiliaram nas atividades posteriores. 
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Os materiais utilizados na atividade foram: livros para crianças, cartelas de papel ofício 
tamanho A6 (319 x 201 mm) com letras impressas em tinta preta e uma primeira 
proposta de módulo fundamentado em fragmentos de letras, conforme descrito 
anteriormente. A proposta modular foi produzida em material emborrachado preto 
(E.V.A.), de espessura de 1,5cm e de altura máxima de 10cm, na qual foram cortados 
com o auxílio de um estilete. As formas foram pensadas de maneira que a junção das 
peças pudessem formar letras. 

As tipografias impressas nas cartelas foram escolhidas a partir de uma pesquisa geral 
de fontes mais adequadas para o ensino e legibilidade de leitura para crianças e para 
adultos. Muitas dessas fontes são de domínio privado, por isso, procuramos fontes open 
source oferecidas pelo serviço Google Fonts, disponível no linkhttps://fonts.google.com/, 
buscando o desenho do tipo o mais semelhante possível do apontado nas pesquisas. 
Assim, as tipografias pesquisadas e as suas semelhantes que foram impressas para a 
atividade foram: Open Sans, Muli, Sacramento, Times New Roman e uma fonte criada 
por uma das pesquisadoras, semelhante a letra de forma escrita. 

A primeira dinâmica foi realizada com uma criança de 6 anos, João, designado com 
esse nome para protocolo de pesquisa e para preservar sua identidade, com a presença 
de seu responsável. Ao chegar ao local, uma sala de pesquisa do Departamento de 
Artes da UFRN, as pesquisadoras e João se apresentaram. Em seguida, João foi 
convidado pela pesquisadora que conduziu a atividade para participar de um jogo, ao 
concordar, as cartelas foram embaralhadas com diferentes letras pelo chão e pediu-se 
para que ele agrupasse as letras em grupos de “A”, “B”, “C” e assim por diante. Nesta 
atividade, observou-se que o número de cartelas, e consequentemente de tipografias, 
estavam em uma quantidade superior do que a criança teria capacidade de identificar e 
separar no limite de tempo previamente planejado (foi estipulado no máximo 50 minutos 
para toda a atividade, levando em consideração o tempo limite de concentração de uma 
criança para uma determinada atividade), resultando, por consequência, no 
encerramento da atividade antes de seu término e no desinteresse de João pela 

brincadeira. 

Em relação à tipografia, foi possível coletar uma série de observações e reações de 
João com os seus diferentes desenhos. O primeiro deles foi em a relação fonte cursiva 
(Sacramento), em que João não identifica os caracteres e descreve as letras como 
sendo apenas rabiscos. A letra “u” e “n” minúsculas da fonte sem serifa (Open Sans) 
confundidas e colocadas na mesma pilha de cartelas, assim como ocorreu com a letra 
minúscula sem serifa “l” e a letra sem serifa maiúscula “I”, a letra sem serifa maiúscula 
“M” e “W”, as letras sem serifa e minúsculas “i” e “j”. 

Por último, João foi convidado a brincar com as peças emborrachadas. Um dos 
objetivos, nesta proposta, era o de avaliar se a criança teria a iniciativa de construir 
letras ou nomes com o material fornecido. Após algum momento examinando-as, João 
decidiu formar primeiramente desenhos com as peças e logo após, com o incentivo da 

pesquisadora e do responsável, construiu com as peças a palavra “ovov”. 

A dinâmica seguinte teve duração média de 50 minutos com a participação de Maria, 8 
anos, e a presença de sua responsável. Maria foi convidada a participar da brincadeira 
de montagem das peças de borracha. Ao se deparar com todas as peças espalhadas 
pelo chão, Maria declarou que não saberia o que fazer com elas e solicitou que a 
pesquisadora mostrasse exemplos com as possíveis montagens. Ela intercalou a 
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construção de desenhos com letras e, por consequência, palavras durante a brincadeira, 
não fazendo mais necessária a mediação posterior de um adulto. 

Em ambas as dinâmicas foram observadas uma dificuldade em iniciar a atividade com 
as peças emborrachadas tanto para a formação de letras quanto na criação de 
desenhos, necessitando de certo grau de mediação de um adulto, tendo em vista a falta 
de estímulo com as peças propostas. Pode-se observar também a preferência de João 
em relação aos desenhos da tipografia, sendo a fonte Arial Bold citada como a sua 
preferida. 

Dinâmica 2: Brainstorming 

O brainstorming ou geração de ideias objetivou compreender melhor a expectativas e 
preferências das crianças em relação à criação do jogo assim como a criação de insights 
para a pesquisa a partir da opinião e criação com o público-alvo. Para aplicação essa 
ferramenta participaram duas crianças: Pedro, 6 anos, e José, 9 anos. Foi concedido 20 
minutos para o processo de criação, em que foi pedido para que as crianças pensassem 
em uma atividade, brincadeira ou jogo que, na opinião delas, auxiliasse outras crianças 
no processo de aprender a ler e escrever. Foram fornecidos materiais diversos, tais 

como: papéis coloridos, lápis e massinha de modelar. 

José propôs um livro de atividades em que o leitor fosse aprender a leitura das letras 
por meio de palavras e imagens representativas, como por exemplo, “a” com “abelha”. 
De acordo com José, o livro poderia ser utilizado tanto por uma criança só como em 
coletivo. A interação proposta se resume a leitura das palavras, indicando uma leitura 
como deve ter aprendido na escola. Durante a explicação do funcionamento da 
proposta, observou-se que o projeto não despertou muito interesse de Pedro. Já Pedro 
modelou todas as letras do alfabeto com a massinha oferecida, utilizando uma cor a 
cada duas letras. Ele propôs que atividade de produzir letras em que outras crianças 
pudessem participar. Relatou que a atividade deveria ser instruída no começo e livre 
depois. A responsável pelas crianças, que também participou da sessão de 
brainstorming, ela propôs um kit de papéis coloridos em que cada participante pudesse 
recortar as letras. Em um segundo momento, em grupo, as letras produzidas seriam 
colocadas juntas para montar uma composição. O desafio proposto seria a formação de 
palavras com letras de diferentes estilos. 

Ao final da atividade foram avaliados alguns pontos importantes para o desenvolvimento 
do kit modular. Assim, foram elencados os mais relevantes para a pesquisa: dinâmica 
em grupo, utilização de cores variadas e criação da forma da letra pela criança. 

Dinâmica 3: Pesquisa de similares 

Para a pesquisa de similares, foram procurados na internet propostas de jogos fossem 
constituídos pela proposta de formação de letras ou palavras. O jogo “ABC con fantasia” 
de Munari e o trabalho “L' ABC messo in gioco” de Mauro Bellei foram utilizados como 
referência de projetos com alfabetos; o primeiro parte de módulos de E.V.A. para montar 
as letras e o segundo utiliza letras imantadas. 

Outro projetos analisados, foram divididos em grupo devido suas similaridades de 
características, o primeiro deles seriam os módulos de letras, que podem ser tanto de 
emborrachado, plástico ou madeira, e possuem o formato de uma letra, compondo 
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assim o alfabeto. O segundo grupo tem a matéria prima idêntica ao grupo anterior, 
porém são compostos por letras desfragmentadas, em que a brincadeira principal seria 
o de sua montagem. O terceiro e último grupo propõe a brincadeira em que cada a letra 
é associada a uma imagem, variando entre madeira, plástico ou papel como matéria 

prima. 

Após o levantamento de similares, as pesquisadoras fizeram uma breve análise 
descrevendo os pontos positivos e negativos de cada jogo. A apresentação dessa 
análise foi apresentada aos professores do NEI (colaboradores do projeto) para que 
emitissem suas opiniões a respeito dos jogos. O resultado da discussão, concluiu-se 
que a interação que as crianças desconhecem poderia ser um partido de projeto. Além 
disso, discutiu-se a necessidade de ser um produto com emprego de materiais de baixo 
custo, tendo em vista a restrição orçamentária da escola e a necessidade vários kits. 

Dinâmica 4: Avaliação de peças de carimbo 

Após a análise de similares, as pesquisadoras propuseram alguns ajustes no kit inicial 
e foi realizada uma dinâmica para avaliação das peças. Dessa maneira, Pedro e José 
foram convidados participar da análise. Foi proposto às crianças, a montagem de letras 
e palavras a partir da técnica de carimbo utilizando letras inteiras e peças de letras 
desmembradas, como retas de grande e médio tamanho, curvas grandes e pequenas, 
todo o material feito de E.V.A., na altura máxima de 10 cm, largura de 1,5 cm e 
espessura de 0,8 cm. 

Na avaliação, José se animou com as partes das letras e sem qualquer intervenção 
começou a montar as letras para construir as palavras. Foi o participante que mais 
interagiu com as partes e mostrou muito interesse na atividade, enquanto Pedro 
começou com as iniciais do nome, com duas letras já prontas. Porém, ao perceber que 
não havia todas as letras do alfabeto perdeu o interesse na atividade. Foi incentivado 
pela responsável a continuar montando as demais letras e frustrou-se ao perceber que 
não conseguiria montar o “R” direito com a perna na altura que ele queria. 

Foi observado em ambos os participantes certa insatisfação com a técnica de carimbo, 
pois não permitia a construção de uma letra perfeitamente bem desenhada, além disso, 
uma das crianças apontou como um fator negativo a falta de rigidez das peças, alegando 
que dificultou a execução da atividade. 

A partir da avaliação realizada, foi pensado então, na possibilidade de criação de um 
jogo fundamentado na composição de palavras com diferentes tipos de letras impressas 
em cartelas. Dessa forma, foi desenvolvido um jogo educativo composto por seis 
cartelas com ilustrações criadas por uma das pesquisadoras exclusivamente para o jogo 
e diversas cartelas compostas por letras de diferentes fontes. A principal regra proposta 
pelo jogo seria que cada criança ou grupo buscassem, a partir da imagem, criar palavras 
ao juntar as cartelas de letras, dessa forma, quanto mais letras cada participante se 
utilizasse para a construção da palavra mais pontos ele teria. A avaliação do jogo foi 
realizada com as duas crianças da avaliação anterior e mais outras sete crianças de 

idade de 6 à 10 anos, sendo 3 meninos e 2 meninas. 

Ao perguntarmos às crianças qual a opinião delas em relação ao jogo, todas afirmaram 
terem gostado da experiência. A partir da avaliação com o kit, observou-se a 
necessidade de redução da quantidade de letras utilizadas por grupo/participante, ou 
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até mesmo na possibilidades delas estarem previamente organizadas por ordem 
alfabética. Foi apontado por uma das crianças a necessidade da inclusão dos 
diacríticos. Constatou-se também que quanto maior a competitividade no jogo, maior foi 
interesse das crianças e maior o seu envolvimento na atividade. 

 
Conclusão 

 

A pesquisa de criação e avaliação de um kit modular com crianças, utilizando 
ferramentas do design colaborativo, permitiu a elaboração de um jogo em que se 
acredita que auxiliará no desenvolvimento do processo de alfabetização. A participação 
de crianças e de pedagogos foi fundamental para entender que o kit para construção de 
palavras se mostrou mais estimulante do que a montagem de letras. Observou-se, 
durante as dinâmicas, que processo de carimbo não funcionou como esperado. Assim, 

o processo de carimbo foi substituído por cartelas de letras impressas. 

Todas as atividades com a participação de diferentes crianças possibilitaram confrontar 
gostos pessoais e divergir pontos comuns entre elas. O modelo final, apesar de se 
distanciar da proposta inicial de carimbo, se mostrou mais efetiva como processo de 
formação de palavras e aquisição do conhecimento das letras. O projeto para análise 
do protótipo foi protocolado no Comitê de Ética em Pesquisa, para futuramente ser 
testado no NEI. Assim, espera-se que após a validação do protótipo com outras 
crianças, que o modelo possa ser reproduzido em escala e utilizado em sala de aula 
como ferramenta de incentivo ao aprendizado de letras e composição de palavras. 

Além do protótipo desenvolvido, esta investigação contribuiu com a discussão entre os 
métodos de design e processos de alfabetização para desenvolver um jogo educativo 
com a participação da criança. Por fim, almeja-se que os procedimentos metodológicos 
descritos possam ser desdobrados em futuras pesquisas. 
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Fig. 1 - Primeira dinâmica com criança. 

 

 

Fig 2 - Dinâmica de brainstorming: livreto proposto por Pedro. 
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Fig. 4 - Avaliação de peças de carimbo. 
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Fig. 3 - Dinâmica de brainstorming: proposta por João. 
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Fig. 5 - Jogo de cartelas. 
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TÍTULO: ETIMOLOGIAS DE ISIDORO DE SEVILLA: UMA PROPOSTA DE 

TRADUÇÃO 

Resumo 

  

 

No campo da Etimologia, uma das primeiras obras de grande importância para a 
Historiografia Linguística é EtymologiarumsiveOriginum (Sobre as Etimologias ou 
Origens), escrita por Isidoro de Sevilla, entre os meados do século VII. Embora de 
notável reconhecimento e importância para os estudos da linguagem, a obra carece 
ainda de tradução que permita o acesso às ideias expostas pelo autor. Considerando 
esse fato, este artigo tem como objetivo apresentar, em língua portuguesa, excertos da 
tradução já desenvolvida do livro que discorre sobre a Retórica. Destacamos o fato de 
que a obra, escrita em latim, não tem tradução em português e, dada a importância que 
ela apresenta no campo das ideias linguísticas, faz-se necessário que dela se 
desenvolvam traduções comentadas que permitam acesso à metodologia e às reflexões 
desenvolvidas por estudiosos da Idade Média sobre a linguagem. 

 
Palavras-chave: Etymologiarum sive Originum. Etimologia. Tradução. Retórica. 

TITLE: ETYMOLOGIES OF ISIDORE OF SEVILLE: A PROPOSAL OF TRANSLATION 

Abstract 

  

 

In the field of Etymology, one of the first works of great importance to Linguistics 
Historiography is Etymologiarum sive Originum (On the Etymologies or Origins), written 
by Isidore of Seville in the middle of the 7th century. Although the work has remarkable 
acknowledgment and importance for the studies of language, it still lacks a translation 
which would allow the ideas exposed by the author. Considering this fact, this article 
aims to present in the portuguese language excerpts of the translation already developed 
of the book on Rhetoric. We highlight the fact that the work, written in latin, doesn't have 
translation in portuguese, as well as, considering the importance that it has in the field of 
linguistic ideas, it turns out to be necessary to develop commented translations, after 
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which the methodology and reflections developed by the scholars of Middle Age on 
language may become accesible. 

 
Keywords: Etymologiarum sive Originum. Etimology. Translation. Rhetoric. 

Introdução 

  

A Etimologia é um campo de estudos linguísticos que tem como objetivo estudar e 
explicar a origem e o significado das palavras, bem como discorrer sobre a composição 
dos vocábulos e as regras que constituem sua mudança. As pesquisas etimológicas 
ganharam, no campo dos estudos sobre a linguagem, um espaço de grandes reflexões 
desenhadas pelo movimento comparatista que vigorou no século XIX (AUROUX, 
(1985). Falar em etimologia implica, por outro lado, colocar em cena uma prática 
metalinguística antiga que constituiu questões extensas e saberes linguísticos cuja 
origem, no Ocidente, ocorreu no período latino e ganhou força na Idade Média e no 
Renascimento. 

Se, na modernidade, com o avanço dos estudos linguísticos realizados sob uma 
perspectiva sincrônica, os estudos históricos e diacrônicos deixaram de ser centro de 
interesse, a Etimologia foi um dos campos que se manteve em evidência, uma vez 
compreendido enquanto espaço frutífero através do qual se acompanha ao longo do 
tempo as mudanças de comportamento do homem na sociedade e o modo como o 
homem percebe e se constitui na linguagem. 

No campo da Etimologia, uma das primeiras obras de grande importância é a 
Etymologiarum sive Originum (Sobre as etimologias ou origens) de Isidoro de Sevilla, 
escrita no fim da Idade Média. Buscando resumir conhecimentos antigos, Isidoro de 
Sevilla, baseando-se em fontes muitas das quais se perderam, construiu um compêndio 
de informações etimológicas que discorre sobre assuntos os mais diversos e de 
variados campos de saberes: da Gramática, da Retórica, da Dialética, da Matemática, 

da Medicina, da Política, da Teologia, da Geografia, dentre outros. 

Embora de notável reconhecimento e importância para os estudos da linguagem, a obra 
carece ainda de traduções que permitam o acesso às ideias expostas pelo autor. 
Considerando esse fato, desenvolvemos uma tradução do texto através do qual Isidoro 
de Sevilla apresenta a disciplina da Retórica e seus conceitos mais significativos. Neste 
trabalho, nosso objetivo é apresentar a tradução desenvolvida dos três primeiros 
capítulos do referido texto. 

Essa tradução faz parte de uma pesquisa maior, cujo objetivo é: traduzir o livro II da 
Etymologiarum sive Originum de Isidoro de Sevilla. Destacamos o fato de que a obra 
completa, escrita em latim, não tem tradução em português. 

Considerando as possibilidades de estudo e análise e sua importância para a 
Historiografia Linguística, este projeto de pesquisa tem como objetivo central traduzir e 
comentar os três primeiros capítulos da obra Etymologiarum sive Originum de Isidoro 
de Sevilla. 
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Metodologia 

 

Nosso estudo é de natureza documental e qualitativa, posto tratar-se de uma tradução 
de uma obra significativa para os estudiosos da Etimologia. Para tanto, seguimos uma 

metodologia específica, conforme as seguintes etapas: 

1. Leitura da obra Etymologiarum sive Originum. 

2. Tradução do livro II da obra Etymologiarum sive Originum. 

3. Acesso e leitura de bibliografia com reflexões desenvolvidas sobre a obra de Isidoro 

de Sevilla. 

4. Apresentação pública de excertos traduzidos. 

Haja vista o número de caracteres ordenados para a publicação deste texto, optamos 
por apresentar apenas os três primeiros capítulos do Livro sobre a Retórica. 

 
Resultados e Discussões 

 

  

Após leitura e tradução do livro II, intitulado “Sobre a Retórica e a Dialética”, da obra de 
Isidoro de Sevilla, divulgamos a tradução realizada. 

LIBER II 

DE RHETORICA ET DIALECTICA 

I. DE RHETORICA EIVSQVE NOMINE. 

1. Rhetorica est bene dicendi scientia in civilibus quaestionibus, eloquentia copia ad 
persuadendum iusta et bona. Dicta autem Rhetorica Graeca appellatione ἀπὸ τοῦ 
ῥητορίζειν, id est a copia locutionis. Ῥῆσις enim apud Graecos locutio dicitur, ῥήτωρ 
orator. 2. Coniuncta est autem Grammaticae arti Rhetorica. In Grammatica enim 
scientiam recte loquendi discimus; in Rhetorica vero percipimus qualiter ea, quae 

didicimus, proferamus. 

II. DE INVENTORIBVS RHETORICAE ARTIS. 

1. Haec autem disciplina a Graecis inventa est, a Gorgia, Aristotele, Hermagora, et 
translata in Latinum a Tullio videlicet et Quintiliano [et Titiano], sed ita copiose, ita varie, 
ut eam lectori admirari in promptu sit, conprehendere inpossibile. 2. Nam membranis 
retentis quasi adhaerescit memoriae series dictionis, ac mox repositis recordatio omnis 
elabitur. Huius disciplinae perfecta cognitio oratorem facit. 
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III. DE NOMINE ORATORIS ET PARTIBVS RHETORICAE. 

1. Orator est igitur vir bonus, dicendi peritus. Vir bonus consistit natura, moribus, artibus. 
Dicendi peritus consistit artificiosa eloquentia, quae constat partibus quinque: inventione, 
dispositione, elocutione, memoria, pronuntiatione, et fine officii, quod est aliquid 
persuadere. 2. Ipsa autem peritia dicendi in tribus rebus consistit: natura, doctrina, usu. 
Natura ingenio, doctrina scientia, usus adsiduitate. Haec sunt enim quae non solum in 
oratore, sed in unoquoque homine artifice expectantur, ut aliquid efficiat. 

LIVRO II 

SOBRE A RETÓRICA E A DIALÉTICA 

1. SOBRE A RETÓRICA E SEU NOME 

1. Retórica é a ciência do bem dizer nas demandas civis [com os recursos da eloquência] 
para persuadir o justo e o bom. O nome da retórica deriva do termo grego ἀπὸ τοῦ 
ῥητορίζειν, ou seja, do recurso da palavra, pois entre os gregos “palavra” diz-se ῥῆσις, 
e “orador”, ῥήτωρ. 2. A Retórica, além disso, está completamente interligada à arte da 
Gramática. Pois, com a Gramática aprendemos a ciência de falar corretamente; com a 
Retórica, aprendemos de que maneira devem ser expostos os conhecimentos 

adquiridos. 

2. SOBRE OS CRIADORES DA ARTE DA RETÓRICA 

1. Esta disciplina foi instituída pelos gregos: por Górgias, Aristóteles e Hermágoras; e 
levada para o latim por Cícero, evidentemente, assim como por Quintiliano [e Titiano], 
de forma tão exuberante e variada que, a princípio, causa admiração no leitor, ainda 
que impossível assimilá-la completamente. 2. Pois enquanto se está diante das folhas, 
parece que permanecem gravadas na memória toda a série de figuras de dicção; mas 
tão logo se fecha o livro, todo o conteúdo se apaga. O perfeito conhecimento desta 

disciplina faz o orador. 

3. SOBRE O NOME DO ORADOR E AS PARTES DA RETÓRICA 

1. O orador é um homem bom, perito na arte de falar. A bondade do homem consiste 
em: natureza, costumes e qualidades. Sua perícia na arte de falar constitui-se de uma 
eloquência que é regulada por normas e que consta de cinco partes: invenção, 
disposição, elocução, memória e pronunciação; e ainda, da finalidade do ofício, que é 
persuadir alguém. 2. Por outro lado, a perícia oratória consiste em três coisas: na 
natureza, na doutrina e na prática. A natureza baseia-se nas qualidades inatas; a 
doutrina na ciência; e a prática no exercício constante. Não só no orador, mas em 
qualquer outro homem dedicado a uma profissão, espera-se encontrar essas três coisas 
se quer chegar à perfeição. 

  

Junto à fama, destaca-se, também, uma série de problemas circunscrita na 
Etymologiarum sive Originum. A obra de Isidoro nos oferece etimologias consideradas 
inexatas ou falsas. Tomamos a etimologia da palavra “vanus” (vazio, vão, falso, etc.) 
como um dos exemplos mais repertoriados. Para Isidoro, a palavra mantém relação com 
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o termo “Vênus”. Contudo, sua explicação não é aceita no campo da Historiografia 
Linguística. 

Nas palavras de Isidoro de Sevilla, “Uanus a Uenere etymologiam trahit. Item uanus 
inanis, falsus, eo quod memoria euanescat” (SEVILHA, X, 280 apud BLIKSTEIN, p.112, 
1978), enunciado que se pode traduzir como: “Vão vêm, etimologicamente, de Vênus. 
Assim, vão, vazio, falso porque desaparece da memória”. Essas etimologias são lidas, 
pelos estudos linguísticos, como “etimologia falaciosa”, “etimologia popular”, “etimologia 
fantástica” ou pseudoetimologia. 

Se é necessário, de fato, considerar os limites das etimologias de Isidoro, mais 
significativo é observar as possibilidades de sua investigação. Conforme acentua Díaz: 

Nos vinte livros de San Isidoro deve-se observar: o gênio compilador, a original 
integração de sistema em um método unitário, a preservação de notícias e informes 
concretos, a intenção de harmonizar o método de classificação com o etimológico (DÍAZ, 
1951, p. 20 – tradução nossa). 

Não apenas consideramos os limites do trabalho desenvolvido por Isidoro de Sevilla, 
mas o fato de que uma tradução comentada possa explorar, “sob o ponto de vista 
linguístico”, nas palavras de Blikstein (1978, p. 01), os “campos lexicais e semânticos”, 
e, sob o ponto de vista semiológico, trazer “à tona muitos elementos para a 
compreensão da cultura da época”. Fazemos eco às palavras dele, e defendemos, 
ainda, que “se podem extrair algumas reflexões instrutivas para a história das ideias 

linguísticas”, através do itinerário metodológico de Isidoro (BLIKSTEIN, 1978, p. 114). 

 
Conclusão 

 

  

A obra Etymologiarum sive Originum (Sobre as etimologias ou origens) de Isidoro de 
Sevilla tem sua importância maior quando se sabe que ela resumiu grande parte de 
manuais, excertos de obras e compêndios romanos que se perderam. Por outro lado, 
muitos pesquisadores consideram que o fato de Isidoro ter escrito as Etimologias 
contribuiu para o desaparecimento de muitos compêndios gramaticais e enciclopédias 
escritas em língua latina, tanto na época clássica quanto na Idade Média, haja vista que 
os copistas se dedicaram em preservar, através de seu ofício, a obra de Isidoro. 

Elegemos o Capítulo sobre a Retórica para tradução por considerarmos ser importante 
para os estudos linguísticos e discursivos, porém, tendo em vista o número de 
caracteres estabelecidos pelo congresso, optamos por divulgar apenas os três primeiros 
capítulos do segundo livro. 
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TÍTULO: O filho pródigo em Grandes esperanças: uma reflexão filosófica 

Resumo 

 

Tendo como alicerce o Barroco, para além da estética, com suas tramas, dualismo e 
contradições que estão contidos em seu contexto subjetivo, nos propomos a estudar e 
analisar as marcas da identidade barroca na peça 'Na festa de Natal ou pregação 
universal" da autoria do padre José de Anchieta. Este trabalho está vinculado ao projeto 
de pesquisa "O teatro anchietano na formação da Literatura Brasileira" e tem como 
principal objetivo observar as marcas barrocas contidas nessa peça para firmar o 
argumento de que a obra anchietana é parte fundamental para a formação da identidade 
literária brasileira. Ressaltamos que, neste estudo, não se ignora o fato de Anchieta ser 
um colonizador, tão pouco nos é ignoto que o que o trouxe a estas terras foi o intuito de 
evangelizar os homens que aqui habitavam primordialmente. Contudo, nessa análise, 
nos interessa aqui clarificar e solidificar a marca indelével que os escritos e atitudes 
desse jesuíta imprimiram contribuindo valorosamente para a formação da literatura do 
nosso país. Conforme nos esclarece Cardoso (1977, p.115), “o auto agradou 
inteiramente e repetiu-se por toda a costa brasileira, com adaptações maiores ou 
menores, conforme as circunstâncias de tempo e lugar: hoje diríamos que ‘esteve no 
cartaz’ por anos inteiros.” Como aporte teórico, citamos Prado (1993), Bosi (1992), 
Hernandes (2008), entre outros. 

 
 

Palavras-chave: Anchieta. Barroco. Identidade. Literatura brasileira. 

TITLE: The prodigal son in Great Expectations: a philosophical overview 

Abstract 

 

Adopting as foundation the Baroque, beyond esthetics, with its plots, dualism and 
contradictions contained in its subjective context, this research proposes to study and 
analyze the baroque identity marks in the play “Na festa de Natal ou pregação universal” 
by the Father José de Anchieta. This work is linked to the research project “O teatro 
anchietano na formação da Literatura Brasileira” and presents as main goal the 
observation of baroque marks contained in this play to establish the argument that the 
work of Anchieta is a fundamental part of the Brazilian literary identity formation. It should 
be noted that, in this study, the fact that Anchieta is a colonizer is not ignored, nor is the 
motivation that brought him to the land, which was to evangelize the men who first 
populated it, overlooked. Nevertheless, in this analysis, the interest is to clarify and 
solidify the indelible mark that this Jesuit's writings and actions made, with valuable 
contributions to the formation of the Brazilian literature. According to Cardoso (1977, 
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p.115) “the auto caused a complete delight and was replayed across the Brazilian coast 
with major and minor adaptations under the circumstances of time and place: today we 
would say that ‘it was in theaters’ for whole years.”. As theoretical basis, Prade (1993), 
Bosi (1992), Hernandes (2008), among others, were adopted. 

 
 
Keywords: Anchieta. Baroque. Identity. Brazilian literature. 

Introdução 

Segundo a etimologia da palavra, “teatro” é proveniente do grego “theatron” e significa 
“lugar para ver”: inicialmente dizia respeito ao lugar que era utilizado na Grécia Antiga 
para manifestar o culto aos deuses, imitações de animais, rituais e danças. Com o 
tempo, o termo referente ao espaço físico ampliou-se e passou também a ser sinônimo 
dessas expressões artísticas, independentes da localidade em que eram apresentadas. 
Se nos primórdios o teatro surgiu como forma de expor o subjetivo que perpassava o 
homem no meio em que vivia, em sua evolução, ao longo dos séculos, este intuito 
permaneceu.  
 
Na época Medieval, por exemplo, as canções de gesta eram longos poemas épicos que 
narravam os feitos dos cavaleiros; traziam temas como as cruzadas; e as sangrentas 
batalhas entre pagãos, mulçumanos e cristãos. Embora não fossem representadas, mas 
eram recitadas de forma interpretativa e retratavam o contexto da época. Segundo LIMA 
(2008, p.63, apud Portela, 2005, p.12-13), Anchieta é medieval “ao realizar uma poesia 
simples, de timbre didático, porém Medieval também pela sua forma poética, seus 
rítmicos, sua métrica. A sua própria linguagem apresenta, por vezes, traços 
nitidamente Medievalizantes”.  
 
É certo o didatismo de Anchieta ao querer ensinar valores cristãos em suas peças, 
contudo, para fazê-lo, precisou mergulhar no universo Tupi, não só na sua língua, mas 
em todo o arcabouço cultural que aquela cultura continha. José de Anchieta, espanhol 
de nascença, logo na adolescência, foi encaminhado para estudar em Coimbra. Lá, teve 
acesso à obra de Gil Vicente, seu grande influenciador. Pois, foi de posse de seus 
conhecimentos cênicos que o padre fez do teatro seu grande aliado: sabia que para 
convencer o público tinha de oferecer a ele o que lhe era familiar. “O espectador deve 
encontrar no espetáculo a ilusão verdadeira que o incite em seus gostos e obsessões, 
sonhos, desejos utópicos e reais.” (OLIVEIRA, 2011, p.26) Assim Anchieta o fez. 
 
Ressalta-se que aqui viviam, além dos nativos, marujos, degredados, soldados, colonos 
e pequenos comerciantes vindos de Portugal, longe de qualquer formação ou prática 
religiosa. E mais longe ainda estavam do lúdico, do acesso à leveza da arte. Lembremos 
que a ambientação para esses estrangeiros advindos do Novo Mundo foi muito 
insalubre. Além das condições climáticas adversas a que estavam habituados, tinham 
de lidar com os frequentes enfretamentos entre as tribos indígenas. Os Tapuias que 
ocupavam os sertões, por exemplo, eram tidos como bárbaros e selvagens. Além de 
falarem uma língua estranha e incompreensível, por isso foram chamados de povos da 
língua travada, comportavam-se de forma arredia e sempre estavam em oposição aos 
Tupis.  
 
Ademais, as relações entre as aldeias eram de alianças nutridas pelo ódio. Após uma 
batalha, o grupo vencedor trazia pedaços de carne do inimigo para serem repartidos 
entre os seus. Era uma forma de comemoração e perpetuação das futuras contendas. 
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Contudo, se entre os indígenas havia uma variação comportamental, igualmente era 
distinto o comportamento de cada grupo para com os homens brancos, como explica 
Almeida (2010, p. 26): “Afinal, os grupos indígenas no Brasil eram muitos e com culturas 
e organizações sociais diversas, que os levavam a comportar-se de diferentes formas 
em relação aos estrangeiros.”  
 
Essas informações são importantes para a contextualização do ambiente ao qual 
Anchieta teve de se moldar e prever comportamentos e reações do público a quem 
estava sendo endereçada a peça e também para aqueles que fariam parte da 
encenação. Como explica Oliveira (2011, p.25), no teatro, a arte e a sociedade fazem 
interlocuções: “há, nelas, a interrelação entre autor e espectador. Valoriza-se a 
experiência do espectador, que elabora e reelabora o espetáculo assistido de acordo 
com a sua vivência.” E era essa a intenção: fazer com que aquela encenação 
transpassasse as pessoas.  
 
Com este objetivo, a peça “Auto da Pregação Universal” foi escrita e encenada em 
 
Metodologia 

 

Esta pesquisa foi realizada através da metodologia de caráter qualitativo, tendo como 
base a análise de texto literário associada à leitura de textos teóricos. 

Os passos seguidos foram: 

Inicialmente, foi feita a seleção da peça a ser analisada, no caso, “O Auto da Pregação 
Universal” da autoria de José de Anchieta. Em seguida, buscamos o embasamento 
teórico que tratasse de assuntos correlatos aos escritos e contexto da peça. Tentamos 
buscar textos que nos familiarizassem com o ambiente descrito na peça, textos 
históricos que tratassem da época de colonização das terras brasileiras e mesmo antes 
de os portugueses aqui aportarem: quem habitava essas terras? Quais seus gostos e 
costumes? Como se dividiam socialmente? Essas foram algumas questões que 
nortearam as primeiras leituras teóricas. 

Ainda dentro dessa temática, foi importante saber o relacionamento dos índios entre si 
como também para com os estrangeiros. Por isso, aspectos dos primeiros anos de 
colonização do território brasileiro no que se refere à sociedade que estava se iniciando 
com o entrosamento daqueles povos, também foram verificados, lidos e fichados em 

consonância com as obras elegidas para estudo. 

Além de obras para conhecimento dos povos indígenas em território brasileiro, também 
foram lidos e fichados textos que nos deram respaldo para apreender o papel social do 
teatro e suas influencias para quem dele se serve. Como aponta Oliveira (2011, p.25): 
“o teatro não deixa de ser a união de um texto literário com o produto do 
desenvolvimento de uma representação que será contemplado por uns espectadores, 
mediante a teatralidade...”. 

Ainda sob o aspecto teórico, rastreamos textos sobre a vida e a obra do jesuíta, 
principalmente, as que buscam estabelecer relação direta com a peça em análise. 
Diferentes textos com diversas vertentes que alguns autores teceram sobre Anchieta e 
sua atuação como escritor foram, lidos e fichados. 
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E por fim, estamos examinando o livro organizado por Padre Armando Cardoso que se 
dedica a uma coletânea de textos originais acompanhados de tradução, versificada, 
introdução e notas em que nele está contido o texto da peça referida entre outras obras. 

O ponto principal da pesquisa consiste na análise do corpus escolhido. Fizemos a leitura 
de toda a peça buscando destacar os pontos que nos encaminhassem para a detecção 
das marcas da identidade barroca. No entanto, como só estamos na pesquisa há 6 
meses, não foi possível concluir toda a análise, o que será feito no seguimento desta 
pesquisa. 

 
Resultados e Discussões 

 

Sob o ponto de vista de Kaleswska (2007) reconhecer na poesia lírica e dramática de 
José de Anchieta uma retratação de teatro legitimamente brasileiro é o reconhecimento 
de um teatro que não queria ser luso-brasileiro. Aliás, não queria e não podia ser outra 
coisa senão brasileiro. A nosso favor estava o fato de Anchieta ser filho de uma 
descendente de raças cruzadas das Canárias, ou seja, sua carne não trazia sangue 
puro do descendente espanhol legítimo ou português incorrupto; e por consequência 
não era parte dele o orgulho nativo daqueles povos: “era naturalmente levado a 
simpatizar como as gentes selvagens, com os pobres fetichistas negros e índios, em 
quem a vaidade européia não podia habituar-se a ver entes humanos” (ROMERO, 1953, 
p.396). 

Então, preparado desde a sua descendência em consonância com os estudos 
fortuitamente direcionados para a arte, Anchieta seria, e foi, portanto, o homem apto a 
reconhecer nas cerimônias religiosas do ritual indígena o jogo cênico e dramático, das 
vestes coloridas, da dança e da música e usá-lo a seu favor. E, sobretudo, teve 
competência para identificar e valorar o talento naqueles povos rudimentares. O seu 
afino para a leveza do artístico não pôde deixar de apurar a forma como os 
acontecimentos eram vivenciados pelos nativos. Como destacou Kalewska (2007, p.181 
apud MIRANDA, 2000, p. 961-962): “aquela terra era relaxada, remissa e melancólica, 
e tudo se ia em festas, cantar e folgar”. 

Embasado dessas premissas Anchieta escreveu: 

32 Moraséia e Ikatú, jeguáka, jemopiránga, samongy, jetymanguánga, jemoúna, 
petymbú, karaí moñamoñánga... 

É bom dançar, enfeitar-se e tingir de vermelho; de negro as pernas pintar-se, fumar e 

todo emplumar-se, e ser curandeiro velho. (CARDOSO, 1977, p. 122) 

Aqui, podemos observar manifesta exaltação da cultura indígena. Mesmo que 
estejamos cientes de que esses vocábulos foram postos para atrair o índio, não 
podemos nos refutar que para fazer uso desse conhecimento, no mínimo, se fez 
necessário ao jesuíta presenciar esses ritos. E, portanto, impregnar-se deles para 
incorporá-los em sua escrita daquele momento para o resto de sua vida. Visto isso, 
podemos dizer que o dualismo do Barroco já começa a acontecer internamente no ser 
do próprio autor da peça. Dentro do subjetivo que lhe foi exigido para compor o 
pensamento do qual brotou estes escritos. Como a sequência de um rito: 
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obrigatoriamente teve de entrar pelos seus olhos, ouvidos, nariz, incrustou em seu 
pensamento até sair pela boca e pelas pontas dos dedos. 

Se neste primeiro momento, mesmo que ligeiramente, nos dá a entender que o jesuíta 
estava somente apreciando um lado da cultura local, em contrapartida, logo em seguida, 
no texto da peça, as atitudes consideradas condenatórias em oposição aos valores 
cristãos também foram expostas: 

37 Jemoyrõ, morapití, joú, tapuia rara, aguasá, moopotára, mañána, syguarajy _ 
naipotári abá sejára.” 

Enraivar, andar matando e comendo prisioneiros, e viver se amancebando e adultérios 
espiando, não o deixem meus terreiros. (CARDOSO, 1977, p. 122) 

Tendo averiguado esses dois trechos da peça, atentamos para a presença de duas 
figuras de linguagem do Barroco: antítese e paradoxo. Tais figuras estão representadas 
pelos opostos comportamentais da cultura indígena descritos no texto pela ótica de 
Anchieta, em que de um lado estava, por exemplo, a beleza da pintura corporal, e do 
outro o malefício do ato de matar. 

Finalizando esta sucinta e inicial exposição da nossa análise, apontamos a antropofagia 
que no contexto estudado pode ser verificado com duplo sentido: nos rituais indígenas 
como forma de incorporar as qualidades do indivíduo que é comido, tais como a bravura 
e a coragem de um guerreiro aniquilado em combate; e se confundindo ainda com a 
assimilação da cultura indígena pelo Europeu e vice-versa. A saber, no trecho que 

versa: 

42 Angarí Ajosúb abá koty, 

Taxererobiár, guijábo. 

Oú teñe Xe peábo 

“abaré” jabá, korí, 

Tupã rekó mombeguábo. 

Para tal vivo ao lado do pessoal 

Fazendo-me acreditar. 

Aos tais padres afinal 

Vêm agora me expulsar, 

pregando a lei divinal. 

(CARDOSO, 1977, p. 122). 
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Em seu texto original, Anchieta traduz o verso Tupi “Tupã rekó mombeguábo” como 
“pregando a lei divinal”. Aqui, o vernáculo “divinal” é traduzido como “Tupã” que era a 
forma referida ao divino, ou místico dentro da cultura Tupi-Guarani. Enquanto a palavra 
“rekó”, segundo Barbosa (1951), diz respeito ao ato de guardar; e “guabé” está traduzido 
como a forma gerúndio do verbo “comer”. Já o termo “mombeguábo” não foi encontrado 
puramente, mas sim suas variações como: “mombeiicatu”, bendizer e 
“mombeiiporanga”, louvar, bendizer. O que nos faz acreditar que Anchieta utilizou nesse 
trecho o costume canibal do índio para lhe fazer entender que a lei divinal ali pregada, 
antes teria sido “devorada”, “comida”, portanto, assimilada tal qual ocorria com a força 
do guerreiro derrotado que passava a pertencer a quem comesse da carne dele. 

 
Conclusão 

 

Na verdade, as marcas e as influências do Barroco que aqui destacamos é fruto natural 
de uma escrita que já nasceu em um meio verdadeiramente barroco. A fusão do Novo 
Mundo com os homens do Velho Mundo, a amalgamação dos idiomas português, 
espanhol e tupi que aqui se usava, o paradoxo de enfrentamento de costumes inéditos 
tanto para os indígenas quanto para os europeus e além de outros aspectos que serão 
analisados em nossos estudos, se exprime como um ambiente inevitavelmente barroco. 
Tudo aqui contribuía para a consecução da nossa hipótese sobre a formação da 
literatura brasileira via teatro anchietano. É inevitável afirmarmos que o texto escrito por 
José de Anchieta deu o pontapé inicial para uma identidade literária que se formaria em 
terras brasileiras, que teve como argamassa as várias culturas que compartilhavam o 
mesmo solo, embora com objetivos diferentes, com olhares diversos sobre a terra e 
sobre o povo indígena. Tudo isso contribuiu, inegavelmente, para a construção de uma 
identidade sob base barroca e a peça “Auto da pregação universal” é um exemplo dessa 

formação identitária. 
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TÍTULO: Tocar e resistir: compreendendo indicadores de resiliência em um projeto de 

musicalização na zona oeste de Natal/RN 

Resumo 

O presente estudo de caso se insere em um conjunto de pesquisas realizadas na ONG 
Atitude Cooperação, onde são ofertados projetos de arte e cultura e esporte para 
crianças e jovens moradores regiões periféricas. A violência no Brasil atinge de modo 
intenso os jovens pobres das regiões periféricas do país. Nesses espaços, a ausência 
de efetivação de políticas públicas voltadas para esse segmento agrava ainda mais a 
condição existencial e concreta desses moradores. Nesse sentido, o presente estudo 
de caso, tem como o objetivo compreender o impacto que a arte e cultura tem sobre o 
desenvolvimento de mecanismos de resiliência em um jovem, participante do projeto 
social Atitude Cooperação, no bairro Bom Pastor em Natal-RN. Este estudo tomou por 
base a teoria ecológica sobre resiliência desenvolvida por Ungar (2008), que considera 
aspectos culturais e contextuais. Ela não se concerne somente com o nível do indivíduo, 
uma vez que o desenvolvimento resiliência se dá na relação com o outros, através do 
apoio de uma rede social. As entrevistas foram realizadas conforme Jovchelovitch e 
Bauer (2002), considerando o que orientam sobre pesquisa narrativa e analisadas 
conforme o método de análise temática de conteúdo. Concluímos que a participação 
em atividades de musica e teatro na ONG Atitude Cooperação produziu impactos 
positivos na resiliência do jovem estudado, oferecendo apoio, conhecimento e 
oportunidades que permitiram a superação de desafios e seu desenvolvimento 
enquanto pessoa. 
 

Palavras-chave: Resiliencia. Arte e Cultura. Projetos Sociais. 

TITLE: Playing and Resisting: understanding resilience indicators in musicalization 

social project in the west zone of Natal-RN 

Abstract 

This case study is part of a set of research conducted at the ONG Atitude Cooperação, 
where art and culture and sports projects are offered to children and young people living 
in peripheral regions. Violence in Brazil affects the poor young people in the peripheral 
regions of the country. In these spaces, the lack of effective public policies aimed at this 
segment further aggravates the existential and concrete condition of these residents. In 
this sense, the present case study aims to understand the impact that art and culture has 
on the development of resilience mechanisms in a youth, participant of the social project 
Atitude Cooperação, in the Bom Pastor neighborhood in Natal-RN. This study was based 
on the ecological theory of resilience developed by Ungar (2008), which considers 
cultural and contextual aspects. It is not only concerned with the level of the individual, 
since resilience develops in relation to others through the support of a social network. 
The interviews were conducted according to Jovchelovitch and Bauer (2002), 
considering what they advise on narrative research and analyzed according to the 
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thematic content analysis method. We conclude that participation in music and theater 
activities at the NGO Atitude Cooperação produced positive impacts on the resilience of 
the young studied, offering support, knowledge and opportunities that allowed them to 
overcome challenges and their development as a person. 
 
Keywords: Resilience. Arts Based Interventions 

Introdução 

O presente estudo de caso, tem como o objetivo compreender o impacto que a arte e 
cultura tem sobre o desenvolvimento de mecanismos de resiliência em um jovem, 
participante do projeto social Atitude Cooperação, no bairro Bom Pastor em Natal-RN. 
A ONG, existe há 13 anos na zona oeste de Natal, conta com a participação de 909 
jovens, em 2019, que estão inseridos em diferentes projetos que ensinam música 
clássica, teatro, esportes e preparação para se inserir no mercado de trabalho. A 
violência com os jovens no Brasil atinge de modo intenso a juventude negra e inserida 
nos contextos de vulnerabilidade de Natal. Nestes espaços, a ausência de efetivação 
de políticas públicas voltadas para esse segmento agrava a condição existencial e 
concreta desta população. Goffman (1988) discute estigma, que, para o autor, significa 
insistência nas marcas simbólicas que grupos minoritários ou pessoas recebem a partir 
de um olhar social invalidante. Dito de outra forma, um sujeito se torna infame e marcado 
por um atributo que o conduz à inabilitação para a aceitação social plena (Goffman, 
1988). Todo esse atributo de profundo descrédito é sentido pelos moradores da Zona 
Oeste de Natal, na qual se instalam os projetos sociais da ONG Atitude Cooperação. 
Essa região se contrasta com as demais localidades da cidade, já que o seu território 
caracteriza-se pela baixa qualidade de moradia, dificuldade ou fragmentação no acesso 
a equipamentos sociais e serviços públicos e privados (Bezerra, 2009). Pode-se 
compreender a atitude de enfrentamento demonstrada pelos jovens participantes do 
projeto pela perspectiva da resiliência. Segundo Cyrulnik (2004), esse fenômeno diz 
respeito à possibilidade do indivíduo ressignificar experiências negativas e retomar o 
seu desenvolvimento psíquico. É importante destacar que discute-se aqui uma visão 
não individualizante da resiliência, uma vez que o desenvolvimento de tal resiliência se 
dá na relação com o outros, através do apoio de uma rede social, onde deve ser 
entendido como um estado dinâmico e tensionado entre indivíduos, famílias, 
comunidades e cultura, e não um estado permanente. Resiliência, então: Primeiramente 
é a capacidade dos indivíduos navegarem por recursos que mantém bem-estar; em 
segundo lugar é a capacidade dos ambientes físicos e sociais oferecerem tais recursos 
e em terceiro lugar, é a capacidade dos indivíduos, suas famílias e comunidades 
negociarem recursos culturalmente significativos a serem partilhados. É esse processo 
duplo de navegação através de recursos disponíveis, bem como a negociação por 
recursos a serem proporcionados de forma valorizada pelos adolescentes, envolvendo 
tanto o indivíduo e seus ambientes e num processo dinâmico, conduzindo a bem estar. 
(Ungar et al., 2008, p. 2) . Ungar (2008) utiliza um modelo ecológico de resiliência e 
apresenta 7 fatores ou “tensões” que precisam ser considerados em uma discussão 
sobre resiliência e jovens. São eles: Relacionamento (suporte emocional e experiências 
de confiança), Identidade (a negociação da identidade de si através das relações 
interpessoais), Poder e Controle (a segurança de tomar conta de si) , Acesso a Recursos 
Materiais (garantia de concretização das necessidades básicas), Justiça Social 
(possibilidade de reivindicação dos direitos), Coesão (senso de responsabilidade com o 
grupo) e Adesão a Cultura (capacidade de aderir ou se opor às normas culturais já 
estabelecidas). Isto implica num posicionamento diferente do posicionamento 
hegemônico de profissionais que atuam com resiliência, como profissionais de saúde 
mental. Estes profissionais precisam priorizar o conhecimento já existente localmente, 
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bem como também avaliar a influência dos aspectos de resiliência existentes localmente 
e intervir de forma multifocal na vida dos jovens para assim ampliar caminhos para a 
resiliência (Ungar & Hadfield, 2019). 
 

Metodologia 

 
Adotamos neste relatório uma combinação entre o estudo de caso e entrevistas 
individuais. Explicamos essa escolha: O presente relatório é um recorte de uma inserção 
em um projeto maior chamado “Resiliência e Jovens do Sul” . Dentro desse projeto, 
trabalhamos junto a uma mestranda co-orientada pelos professores Lindsay Dobuis 
(Dalhousie University, Canada) e Marlos Bezerra (DEPSI- UFRN). Os resultados desse 
trabalho ainda estão em andamento. Parte dele já foi sistematizado para um capítulo de 
E-book, a ser publicado pelo Prof. Aurino Ferreira (UFPE). Trata-se de estudo qualitativo 
realizado na Zona Oeste de Natal, RN. No segundo semestre de 2018, foram realizadas 
observação-participante na primeira etapa e entrevistas individuais na segunda etapa. 
Na etapa do trabalho de campo foram realizadas 19 entrevistas, sendo 13 com alunos 
e 3 com professores. Os participantes selecionados na sistematização do capítulo de E-
book foram jovens na faixa etária entre 12 e 21 anos. Neste relatório daremos ênfase a 
uma entrevista específica levando em conta os resultados sistematizados para o 
capítulo de Ebook. Ainda assim, durante a seção resultados, algumas informações 
adicionais dos outros jovens que estão no campo das artes e esporte, mas não 
especificamente no campo da música serão mencionados porque seus relatos são 
confluentes em relação aos jovens da pesquisa “Tocando E Resistindo: 
Compreendendo Indicadores de Resiliência em um Projeto de Musicalização na Zona 
Oeste de Natal-RN” de Aline Costa Silva Pereira que são da música especificamente, 
legitimando essas informações. As entrevistas foram realizadas conforme Jovchelovitch 
e Bauer (2002), considerando o que orientam sobre pesquisa narrativa. O critério de 
inclusão atendeu a dois requisitos, quais sejam: a) ser considerado jovem, variando os 
critérios, seja da OPAS, OMS e UNESCO, e assim por diante, compreende-se uma faixa 
etária entre 11 e 26 anos. b) estar matriculado em uma das oficinas da ONG. Para este 
estudo de caso foi selecionado 1 jovem que participa das atividades do projeto de 
música. Foi dada a opção de usar um nome fictício escolhido pelo entrevistado ou usar 
seu nome real. O participante deste estudo escolheu o nome fictício Raezaum, tem 17 
anos e participa das aulas de teatro e violoncelo. Vale notar ainda, que, considerando a 
conveniência do momento e a afinidade, do total de participantes, 8 foram entrevistados 
em pares (ou seja 4, entrevistas das 19 foram realizadas em dupla). No caso deste 
relatório, Raezaum foi entrevistado junto com Arthur. Para a análise foi utilizada o 
método da análise temática de conteúdo (Jovchelovitch & Bauer, 2002). A partir das 
entrevistas gravadas e transcritas foram eleitas 7 categorias: a) Arte e Cultura; b) Olhar 
da família e amigos; c) Perspectiva de futuro; d) Estudo e trabalho; e) Oportunidades; f) 
Dificuldades e desafios; g) Avaliando da ONG. 
 

Resultados e Discussões 

 
Nesta seção, listamos as 7 categorias temáticas e em cada uma delas os depoimentos 
colhidos na ONG com o objetivo de destacar a experiência do jovem. Dito de outra 
forma, é a experiência das vivências cotidianas que assumem relevância e orientam as 
temáticas a seguir. Arte e cultura Neste item, foi possível compreender que a arte e 
cultura fizeram diferença em sua vida do jovem. As atividades em que fez parte 
proporcionaram, para além do conhecimento prático de uma nova habilidade, um 
ambiente de autoconhecimento e aprendizado para a vida. O aprendizado intrapessoal 
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que acontece dentro da música e do teatro estimulou uma reflexão mais profunda sobre 
as emoções e os eventos vivenciados pelo sujeito. Assim, surgiram novas formas de 
pensar e agir sobre o mundo e o jovem se torna mais maduro e apto para lidar com a 
vida. Ele passa a valorizar também o espaço do projeto como um lugar no qual é 
possível desvelar mais sobre si mesmo, conhecer-se melhor. “Sim, o teatro, no caso 
porque eu sou muito tímido. Muito mesmo. Eu não consigo falar na frente do pessoal. 
Tipo, quando tem muita gente. Só que, o teatro me ajudou mais. (...). Por conta que na 
área da saúde eu vou lidar com várias pessoas. Então acho que uma pessoa tímida pra 
lidar com várias pessoas vai ser meio que ruim. Eu acho que isso ajuda muito.(...)” 
(Raezaum) Participando dessas atividades Raezaum passa a fazer parte de um grupo 
e ter um professor que se responsabiliza por ele, tanto pelo desenvolvimento das suas 
habilidades práticas na atividade, quanto pelo seu bem estar psicológico e 
desenvolvimento pessoal. Ao menos na ONG em que foi feita a pesquisa, essa era uma 
preocupação prioritária da maioria dos professores, que davam conta da questão na 
medida do que é possível para eles. Ainda assim, percebemos que o jovem recebe 
suporte da atividade artística que estavam desenvolvendo e dos professores das 
mesmas, para superar situações difíceis que surgiam na escola, no emprego, na família 
e outros “É. Ele (o professor de violoncelo) perguntou... No caso eu vou falar uma coisa 
que ele falou. Ele perguntou se eu acreditava em mim. Eu falei que sim, ai disse que 
mais ou menos, aí eu falei que um pouco menos. Tipo, não confiava muito, não 
acreditava muito. Aí ele falou que ah era pra acreditar, e ele falou que... ele contou sobre 
a história dele, que ele foi morar no exterior e tal. E que ele queria vir embora depois de 
um tempo. Só que ai tipo, ele decidiu que, todo dia que ele pensasse que ele não ia 
conseguir fazer alguma coisa, ele ia pensar em que que ele podia fazer pra conseguir 
fazer aquela coisa. Tipo, acho que isso, assim. Foi bem legal.” (Raezaum) Considerando 
o que foi discutido até agora e as demais informações analisadas, podemos dizer que, 
para o participante, as atividades aqui em questão são importantes geradoras de 
oportunidades, as quais ele dá valor e quer continuar fazendo parte. Raezaum adquiriu 
habilidades artísticas que podem se tornar agregadoras para a qualidade de vida e úteis 
no futuro. Mas a grande oportunidade para o jovem dentro dessas atividades artísticas 
são as portas que se abrem devido ao desenvolvimento intrapessoal e o suporte que 
recebem. Participar das atividades artísticas ajuda o jovem a conseguir e melhorar no 
emprego, realizar um sonho, lidar com situações desafiadoras e superar dificuldades 
pessoais. (...)Oportunidade, tipo principalmente pra àquelas pessoas eu precisam 
mesmo, que precisam muito. Porque tem muita gente que precisa de oportunidade pra 
fazer alguma coisa. E, pra mim eu acho que foi a oportunidade deu conhecer. (...) Muda 
muita coisa na vida da pessoa, quando ela começa a conhecer. Porque ela vê que ela 
pode ter um…” (Raezaum).“Um futuro” (Arthur) Por fim, outro aspecto importante, 
destacado por Raezaum, foi a perspectiva de futuro. Nas palavras do jovem, é como se 
um novo horizonte de possibilidades surgisse. Não só novas ideias sobre diferentes 
possibilidades, mas a crença de que ele pode ir mais longe e torná-las realidade. Em 
concordância com isso, Raezaum relatou sobre ter recebido inspiração para não 
desistir. “É, porque se você aprende cello, você pode fazer várias coisas. Até em rua. 
Porque hoje em dia muita gente vai pra rua tocar violão, tal, canta. E cello por ser 
clássico, as pessoas já olham né, meio diferente. E no teatro também, porque aí eles... 
já veio um pessoal que atua na TV [em uma grande rede de televisão]. Então já dá um 
incentivo maior a pessoa dizer, ah ta vendo realmente…”(Raezaum). “Não desiste, 
tendeu.” (Arthur). “É, a gente pode conseguir também chegar lá. Acho que é isso.” 
(Raezaum) Olhar da Família e Amigos Os pais de Raezaum incentivam bastante a sua 
participação nas atividades da ONG e seus amigos mostram interesse pelo que ele faz. 
Mas, pelo que sabemos por meio de outras entrevistas nem sempre é esse o caso. 
Alguns pais não dão importância nem acham que traz algum benefício a participação do 
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filho na ONG, eles se preocupam que o filho tenha um emprego. “(...) a minha mãe acha 
muito lindo. E o meu pai também. (...) E eles apoiam, tudo que eu quero fazer meus pais 
deixam, assim livre pra fazer o que eu quero. Eles me apoiam muito.” (Raezaum). “(...) 
Os meus amigos eles querem me ver um dia tocando cello. Aí eu acho isso muito legal. 
É legal.” (Raezaum). Perspectiva de Futuro O participante tem planos para o futuro, e já 
está começando a realizá-los e atingir objetivos. Pelo relato de Raezaum foi possível 
perceber que ele sonha, imagina o que gostaria de ser e se empenha em trilhar esse 
caminho. Pensa em cursos, cursos universitários, concursos, sempre com uma ideia de 
ir progredindo de vida a cada passo. Percebemos o mesmo em todos os outro relatos 
analisados até o momento também. “(...) próximo ano eu vou fazer técnico de 
enfermagem. Ai até eu conseguir entrar numa faculdade de medicina, que seja federal 
eu vou continuar sendo técnico de enfermagem. (...) na minha escola, que eu estudo no 
CAdE. Eles faz uma redação, e se você tirar nota boa você ganha uma bolsa na UNP. 
Só que não pode nenhuma pra medicina, ai no caso eu iria fazer pra enfermagem (...)” 
(Raezaum) Escola e Trabalho Pelos relatos de Raezaum, outras entrevista e a etapa de 
observação entendemos o estado precário da escola pública em que os jovens estudam, 
salários atrasados, por vezes ela parece estar abandonada. Ainda assim, os professores 
tentavam fazer o seu melhor, abriam espaço para fazer coisas diferentes como peças. 
Comparando as pessoas que frequentam a ONG e a escola pública em que estudam, 
alguns participantes relataram que na ONG existe um ambiente mais acolhedor. Na 
percepção do entrevistado os alunos não têm o mesmo respeito e acontecem mais 
piadinhas e bullying, com destaque para quem for ou for taxado como gay. Alguns 
participantes também estudaram em escola particular e relataram algumas diferenças 
com a escola pública, privada e a ONG. Raezaum estudou também em escola particular 
e falou sobre preferir as pessoas da pública, pois na privada existiam uns que prestavam 
a atenção na marca das roupas e “enchiam o saco”. Além disso ele comentou que, 
apesar de existir bullying na ONG é muito menos que nas escolas, seja pública ou 
privada. Inclusive as pessoas que insistem mais nessa prática tendem a não continuar 
na ONG. Importante comentar também que em outro relato em que o jovem também 
estudou em escola particular e pública, ele notou uma sutil evitação de algumas pessoas 
por ele ser “de classe média baixa”. Raezaum não trabalha, mas em outras entrevistas 
e nas etapas de observação foi consideravelmente comum percebermos outros jovens 
da sua faixa etária que já estavam trabalhando, já tinham trabalhado ou ganharem 
dinheiro de outra forma. Oportunidades Neste item não são incluídas as oportunidades 
citadas em Arte cultura. Ele foi pensado para as oportunidades que surgem não em 
função das atividades artísticas e esportivas, mas das que surgem pela participação na 
ONG Atitude Cooperação. Através da entrevista de Raezaum, de outras entrevistas e 
da etapa de observação foi possível notar que a ONG, através da sua rede de contatos 
proporciona oportunidades únicas para seus alunos, em alguns casos de significativo 
impacto na suas vidas. Observamos coisas como indicação para bolsas ou empregos. 
O participante deste relatório comentou sobre a ida de atores profissionais de uma 
grande rede de televisão nas turmas de teatro e uma ex-jogadora de vôlei da seleção 
brasileira. “já veio um pessoal que atua na TV X. Então já dá um incentivo maior a 
pessoa dizer, ah tá vendo realmente…”(Raezaum, teatro e violoncelo) “Não desiste, 
tendeu.” (Arthur, teatro). “É, a gente pode conseguir também chegar lá. Acho que é isso.” 
(Raezaum) O que foi exposto acima, nos dão uma noção do quanto o network da ONG 
pode beneficiar os jovens. Além do que foi mencionado em entrevista, podemos citar 
igualmente a presença, no campo da música erudita, de músicos profissionais vindos 
de várias partes do Brasil e do mundo, através do convênio entre a ONG e a EMUFRN. 
Tais convidados podem em algum momento tornarem-se contatos para os jovens no 
futuro, abrindo alguma porta profissional ou acadêmica. Avaliando a ONG Neste item 
estão os relatos do participante quando questionado sobre a ONG como um todo. Em 
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diversos momentos se torna difícil diferenciar se determinado impacto na vida do jovem 
foi devido a ele fazer uma atividade artística ou se foi devido ele estar inserido na ONG 
Atitude Cooperação. Isso se explica pela forma e a qualidade dos serviços que a ONG 
oferece, assim devemos sempre levar em conta que um bom resultado de uma atividade 
depende também dessa qualidade, inserida em um ambiente acolhedor e estruturado. 
Assim, as habilidades, oportunidades e apoio proporcionados pelas atividades de 
música e teatro nesta pesquisa se devem também a ONG Atitude Cooperação. Os 
jovens entrevistados todos concordam que a Atitude Cooperação é um espaço muito 
acolhedor e capaz de fazer uma diferença na vida de uma pessoa. É um ambiente em 
que eles gostam de estar e até procuram levar amigos e família para participar também. 
“Aí, pois é. Mas no caso dos funcionários, das pessoas que trabalham aqui, eu acho 
elas muito legais. Tipo, tratam os alunos super bem que eu vejo.” (Raezaum) “Tipo eu 
já tinha vindo, mas eu não sabia se eu queria mesmo cello. Eu não sabia de nada sobre, 
só sabia que eu queria violino. Ai, eu tive aula com a professora, foi muito legal. Que ela 
foi tipo, muito boa dando aula. E depois eu tive aula com o professor que também é 
muito bom. Ai pronto. Mas foi muito bom, uma experiência boa. Ai porque, até agora eu 
to gostando muito.” (Raezaum) No final de todas as entrevistas pedimos para os 
participantes darem sugestões sobre o que eles achavam que poderia melhorar na 
ONG. Raezaum comentou que poderiam ter aulas de ballet, pois um dos professores 
sabe e teriam alguns interessados. Corroborando com Bezerra (2009), percebe-se um 
contexto com políticas públicas deficitários em segurança, transporte, educação, acesso 
à cultura e saúde. Podemos dizer ainda, que esses jovens também sofrem com o 
estigma do jovem pobre de periferia, o inabilitando a uma aceitação social plena, como 
diz Goffman (1988). Não foi o caso para Raezaum, mas é importante destacar que, 
diferente dos autores referenciados neste estudo, nós encontramos ainda um 
componente desafiador na cultura local referente ao olhar da família. Isso se fez 
presente nos casos das famílias que não veem sentido em esforços como os 
desenvolvido pela ONG ou os dos próprios filhos na sua busca por mais estudo e 
qualificação pensando em ter um futuro melhor. É considerado correto trabalhar cedo, 
o resto é só “vagabundagem”. Por fim, concluímos que a condição socioeconômica dos 
jovens em conjunto com os aspectos desafiadores e deficitários do contexto aqui 
apresentado não só afetam a autoimagem e o sentimento de apoio vindos da família e 
da sociedade, como dificultam muito o acesso para que os jovens possam navegar e 
negociar (Ungar, 2008) oportunidades que possibilitem o desenvolvimento das 
potencialidades enquanto sujeitos, tendo impacto em todas as dimensões de suas vidas. 
Em concordância com Vieira et al (2011), Prescott et al. (2008) e Forrest-Bank et al. 
(2016), as atividades aqui pesquisadas tiveram um impacto muito positivo na 
autoimagem, promoveram superação e resiliência no participante. Ele afirma estar se 
desenvolvendo enquanto pessoa, se sente capaz de superar situações desafiadoras e 
atingir seus objetivos no futuro e percebe em seu cotidiano situações que agora 
consegue superar e alguns objetivos concretizados. Assim, aspectos intrapessoais 
como a autoestima e a criatividade também são desenvolvidos, possibilitando a reflexão, 
a reformulação da realidade e o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento 
frente a adversidades. Corroborando também com o que disse Schwan et. al (2018), os 
projetos da ONG possibilitaram um ambiente no qual os jovens se sentem acolhidos e 
seguros para explorar, se expressar, descobrir a si mesmos e fomentar esperança para 
o futuro. Os relatos indicam também que esse é um espaço que ajuda a lidar com 
estresse e colabora para a saúde mental, sendo útil ainda em casos extremos como o 
de drogadição. Ungar (2016) e Pereira et al. (2017) destacam o papel do professor no 
impacto de uma intervenção. Confirmando esses achados, o presente estudo encontrou 
uma relação entre professor e aluno que não se limita a suprir competências técnicas. 
Os professores são respeitosos, atenciosos e consideram as demandas e limitações 
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dos alunos nas aulas. Mas principalmente oferecem marcantes lições de vida e apoio 
para ajudar a lidar com situações desafiadoras, assim fomentando recursos para a 
resiliência dos jovens. Complementando esses achados, os pais e amigos aparecem 
também como importantes incentivadores, fonte de suporte, podendo até oferecerem 
ajuda. Eles entendem que o investimento em estudo, qualificação e atividades que 
promovem aprendizado, como aquelas desenvolvidas na Atitude Cooperação, fazem 
diferença para o futuro de uma pessoa. Considerando o que foi discutido até aqui, 
podemos concluir que a participação em atividades de artísticas produziu impactos 
positivos sobre a vida do Raezaum enquanto frequentadores da Atitude Cooperação, 
corroborando com os achados de diversos autores mencionados neste estudo. Somado 
a isso temos que considerar qualidade do serviço ofertado pela ONG, no qual estão 
envolvidos a diversidade de conteúdos ofertados, os conteúdos considerarem a cultura 
local em que os jovens fazem parte, a estrutura física, o preparo e acolhimento dos 
profissionais, o modo como os professores interagem e apoiam os alunos nos projetos, 
a forma como os jovens são envolvidos nas oficinas e o network da ONG. Como 
resultado, foi ofertado ao Raezaum oportunidades que abrangem uma grande 
quantidade de dimensões em sua vida. Oportunidades essas que fazem frente aos 
desafios vivenciados por esse jovem, preenchendo lacunas subjetivas, como 
habilidades e autoimagem. Mas elas expressam seu diferencial preenchendo as lacunas 
deixadas pela cultura e, principalmente, pelo Estado. Assim, podemos afirmar que 
através da Atitude Cooperação é possível a produção de uma resiliência que engloba 
todas as 7 dimensões (Ungar, 2008). Pensando em estudos futuros podemos considerar 
o estudo de Calero et. al (2017), que relaciona habilidades socioemocionais 
fundamentais para o comportamento em empresas com a arte, apontando que o 
emprego das artes para este fim tem sido mais eficaz do que modelos de treinamento 
profissional mais tradicionais. Considerando algumas falas de Raezaum e as outras 
entrevistas analisadas até o momento, após participar de atividades artísticas e até 
esportivas, os jovens relacionaram essas atividades com o melhor desempenho no 
emprego ou com o que foi necessário para conseguir determinado emprego. Não temos 
como fazer afirmações causais, mas aqui encontramos fortes indícios que corroboram 
com os achados do autor citado anteriormente. Podemos levar em conta também os 
estudos de Slovik (2014) e Sarquis et al (2009), que defendem experiências que 
possibilitem um pensamento crítico da realidade e impulsionam a autoestima, 
proporcionando resiliência e a não conformação com injustiças sociais. Não obtivemos 
dados que nos mostrem se as atividades realizadas na ONG estão corroborando com 
uma reflexão social por parte dos jovens. Mas fica evidente que todos os participantes 
desta pesquisa refletem sobre questões sociais. Reaezaum falou, corroborando com os 
outros entrevistados inclusive, sobre a ONG ser um espaço acolhedor, livre de 
preconceitos sobre gênero, raça e condição socioeconômica, assim abrindo maior 
oportunidade para o diálogo. Foi relatado também que a Atitude Cooperação busca dar 
oportunidades para os jovens, as quais não se apresentam facilmente nos ambientes 
que um jovem de periferia frequenta; que a ONG consegue, em alguns casos, tirar um 
jovem do mundo das drogas. Tomando por base os dados coletados, não fica claro se 
eles já chegam na ONG com reflexões como essas e/ou elas são estimuladas nos 
projetos desenvolvidos. Mas, considerando nossas observações no campo e as outras 
entrevistas que realizamos, principalmente com professores, acreditamos que sim, a 
maioria dos projetos também estimulam os jovens a pensar sobre a realidade em que 
vivem. Nesse sentido, Azevedo (2017) procura definir arte como um processo social, e 
não algo previamente instituído. Nesta pesquisa não coletamos dados para discutir essa 
definição. Mas em nossas observações sobre a rotina da ONG e outras entrevistas, 
principalmente dos professores, percebemos que as atividades artísticas desenvolvidas 
na Atitude Cooperação procuraram incluir o aluno e a sua cultura local no processo de 
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definição daquilo que eles iriam aprender e apresentar, estando assim em acordo com 
essa definição. Não podemos discutir a partir dos dados selecionados para esta 
pesquisa os possíveis benefícios dessa postura. Mas, pelo que pudemos observar, 
existe uma boa possibilidade que uma definição de arte como essa possa ampliar o 
impacto positivo de uma atividade artística. 
 
Conclusão 

 
Compreendemos que os resultados qualitativos do nosso estudo não podem ser 
generalizados para a cidade como um todo ou o país de forma mais abrangente. No 
entanto, os resultados e a discussão aqui realizada apresentaram elementos 
significativos que podem ser aprofundados em outros estudos com outros projetos 
sociais na cidade. 
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TÍTULO: NAS CHAMAS DE UM FOGO ARDENTE: AS SIGNIFICAÇÕES DAS VOZES 

FEMININAS EM "FOGO (SÓ PARA HOMENS), DE ADELAIDE CARRARO 

Resumo 

Adelaide Carraro, a "escritora maldita" como muitos a chamam, é uma autora brasileira 
que viveu o auge de sua produção literária entre as décadas de 60 e 90, destacando-se 
pela vasta publicação de títulos e na vendagem de milhares de exemplares. Boa parte 
de sua obra é marcada pela considerável abordagem de problemáticas político-sociais 
do seu contexto de escrita, como também, por questões ligadas à sexualidade dos 
indivíduos. Em decorrência disso, sua literatura era tida, num espaço e tempo 
característico de um governo militar e ditatorial, como um produto subversivo e contrário 
à "moral e os bons costumes" defendidos pelos opressores. Nesse sentido, "Fogo (Só 
Para Homens)" é um romance dos anos 80 que narra a história de três mulheres, 
pertencentes à elite paulistana, numa disputa em prol da concretização do desejo sexual 
com o motorista da família. Dessa maneira, objetivo desta pesquisa, de natureza 
qualitativa-interpretativista, é analisar "Fogo", a partir da seleção de enunciados 
concretos, sob a ótica da concepção dialógica da linguagem do Círculo de Bakhtin 
(2010, 2011, 2012, 2017), com o intuito de dissertar sobre as significações das vozes 
sociais das protagonistas da trama que exaltam o erotismo em favor da libertação de si 
para o outro. Assim, compreende-se que através do Discurso Erótico (Maingueneau, 
2010), essas mulheres refratam posicionamentos axiológicos definidos por 
determinados discursos repressivos que circundam as privações ao redor do desejo 
feminino. 
 

Palavras-chave: Adelaide Carraro; Vozes Sociais; Discurso Erótico; Desejo Feminino. 

TITLE: IN THE FLAME OF A BURNING FIRE: THE MEANINGS OF FEMALE VOICES 

IN "FOGO (SÓ PARA HOMENS)", BY ADELAIDE CARRARO 

Abstract 

Adelaide Carraro, the "damn writer" as many call her, is a Brazilian author who lived the 
peak of her literary production between the 60's and 90's, standing out for the vast 
publication of titles and the sale of thousands of copies. Much of his work is marked by 
the considerable approach to political and social problems of his written context, as well 
as by issues related to the sexuality of individuals. As a result, his literature was 
regarded, in a space and time characteristic of a military and dictatorial government, as 
a subversive product contrary to the "morals and morals" defended by the oppressors. 
In this sense, "Fogo (Só Para Homens)" is an 80's novel that tells the story of three 
women, belonging to the São Paulo elite, in a dispute for the fulfillment of sexual desire 
with the family driver. Thus, the objective of this qualitative-interpretative research is to 
analyze "Fogo", from the selection of concrete utterances, from the perspective of the 
dialogical conception of the Bakhtin Circle language (2010, 2011, 2012, 2017), with The 
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aim is to discuss the meanings of the social voices of the protagonists of the plot that 
exalt eroticism in favor of liberation from each other. Thus, it is understood that through 
the Erotic Discourse (Maingueneau, 2010), these women refract axiological positions 
defined by certain repressive discourses that surround the deprivations around the 

feminine desire. 

 
Keywords: Adelaide Carraro; Social Voices; Erotic Speech; Female Desire. 

Introdução 

Adelaide Carraro, escritora brasileira nascida na década de 30, foi, entre os anos 60 e 
90, um fenômeno literário. Lida de norte a sul do país, a autora publicou mais de 
quarenta livros, alcançando a margem de milhões de cópias comercializadas. À vista 
disso, Carraro ficou conhecida por abordar em seus textos, de forma contínua, questões 
envoltas nos estigmas existentes no “submundo da sociedade”, interessando-se, 
também, por temáticas político-sociais em detrimento da crítica à imagem cristalizada 
dos governantes e da elite brasileira. Por outro lado, a autora dedicou-se ao trabalho 
constante com problemáticas de natureza sexual, demonstrando que a linguagem 
corporal feminina, a erotização e as relações entre corpos de diferentes classes sociais, 
se afirmam como matérias abundantes no que diz respeito às possibilidades do 
rompimento dos padrões hegemônicos que controlam e inibem o sexo. Fogo (Só Para 
Homens), nesse sentido, é um romance firmado na atmosfera erótica de três mulheres 
(mãe e duas filhas), cuja família pertence a elite paulista e vive numa luxuosa mansão 
em Campos do Jordão (SP). Essas personagens possuem um desejo em comum: ter 
relações sexuais com o motorista da família, um homem encantador, porém de origem 
humilde, que luta por uma vida melhor para sua mãe. Essa narrativa, assim, se 
estabelece nas aventuras e investidas sexuais dessas mulheres (patroas) em relação 
ao empregado, e nos embates dialógicos entre eles, com o intuito de persuadi-lo à 
aceitação dos impulsos carnais femininos em favor da libertação e satisfação do furor 

erótico. 

  

Por tal escolha composicional, Carraro foi constantemente taxada como “a escritora 
maldita”, rótulo bastante utilizado pela imprensa em referência à qualidade de sua 
literatura, sofrendo muitos males ocasionados pelo discurso oficial, que considerou 
muitos de seus livros produtos subversivos e atuantes contra “a moral e os bons 
costumes”. Por isso, considerando a alta vendagem de seus textos, junto ao seu triunfo 
popular perante os leitores assíduos, podemos afirmar que, dado ao caráter subversivo 
de seus escritos, Adelaide, certamente, estaria incentivando a perturbação e o 
rompimento da normatividade legitimada pelos conservadores. Diante do exposto, é 
válido salientar que no contexto da ditadura militar brasileira (1964-1985), ocorria, 
progressivamente, uma perseguição incessante contra os sujeitos que infringissem os 
princípios desse regime autoritário. Esse controle do Estado transcorreu em meio às 
ações das instâncias governamentais da época que, estruturarando decretos, como o 
Ato Institucional 5 (1968), e departamentos político-censórios (DCDP - Divisão Censura 
de Diversões Públicas), regularam as manifestações artísticas e culturais da época, 
reprimindo escritores, compositores, intérpretes e jornalistas, ao censurar tudo que 

“comprometesse” o exercício pleno do poder oficial (REIMÃO, 2011). 
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Nesse cenário, Adelaide Carraro sofreu muitas retaliações por parte dos censores, 
tendo seus livros apreendidos pelo Estado na tentativa de silenciar a voz daquela que 
assumia um compromisso com a exposição da realidade ignorada do país. Acerca 
dessa perseguição, uma outra campeã em vendagens de livros no Brasil, que também 
sofreu muitos processos contrários às suas publicações, é Cassandra Rios. Juntas, 
essas vozes destemidas e de resistência em favor da liberdade de expressão, não 
pararam de propagar a sua arte, mesmo convivendo com represálias, e sendo 
coercitivamente chamadas a depor sobre seus textos, por, simplesmente, serem 

ousadas e diretas quanto ao desnudamento da "verdade" através das palavras.  

 

 
Metodologia 

 

Em vista disso, o objetivo desta pesquisa é analisar “Fogo”, com o propósito de 
evidenciar a maneira como as três protagonistas do romance (Ana Luiza, Marina e Ana 
Paula), ao manifestarem a voz do desejo carnal pelo personagem do Motorista (Teodoro 
/ Ted), produzem enunciados significativos que dialogam com algumas imagens 
axiologicamente marcadas da mulher pertencente à elite. Buscamos demonstrar, então, 
o modo como essas mulheres, quando enunciam em favor da persuasão do chofer aos 
prazeres sexuais, refratam posicionamentos defendidos por padrões excludentes em 
torno da ideologia de classe e gênero que atuam na repressão a satisfação do desejo 
sexual feminino. 

  

A seguir, iremos discorrer a respeito das concepções teórico-metodológicas que 
orientam a nossa investigação. 

  

ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

Para construir a análise de “Fogo”, haja vista que estamos inseridos num mundo dotado 
de uma gama de práticas sociais discursivas, é de suma importância situar a nossa 
pesquisa no campo de conhecimento da Linguística Aplicada, que se concebe como um 
fazer científico pluridisciplinar preocupado com problemáticas da linguagem nos seus 
mais diversos meios e contextos de produção. Assim, como apontado por Moita Lopes 
(2006), ao se referir ao grau de relevância das investigações desta área, "em um mundo 
em que a linguagem passou a ser um elemento crucial, [...] é essencial pensar outras 
formas de conhecimento e outras questões de pesquisa que sejam responsivas às 
práticas sociais em que vivemos.” (LOPES, 2006, p. 18). 

  

Além disso, o paradigma metodológico escolhido para essa pesquisa está ancorado nos 
princípios da pesquisa "qualitativa-interpretativista". Esse método analítico é 
devidamente alinhado aos preceitos adotados para essa análise pelo fato de que“[...] 
não há como observar o mundo independentemente das práticas sociais e significados 
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vigentes” (BORTONI-RICARDO, 2008 p. 32). Por isso, por não estarmos preocupados 
com a tabulação dos dados de um corpus ou no controle numérico de variáveis 
quantitativas, buscamos nos orientar nas particularidades do " universo de significados, 
motivos, aspirações, valores e atitudes" (MINAYO, 2002, p.22) de um dado fenômeno, 
que podem contribuir e embasar hipóteses plausíveis à explanação dos objetivos do 
presente estudo. 

  

Em resultância dessa escolha paradigmática da pesquisa, ao considerarmos a 
concepção linguístico-enunciativa adotada para essa investigação, compreendemos 
que as contribuições em torno do método sociológico de análise da linguagem trazidas 
pelo Círculo de Bakhtin são basilares para o desenvolvimento desta análise. Tais 
conceitos teóricos estão relacionadas à concepção de linguagem como sendo um 
processo histórico-social no qual os participantes se afirmam enquanto sujeitos 
responsivos e responsáveis no compartilhamento dos seus mais variados dizeres 
(BAKHTIN, 2010). Dito isso, compreendemos que a língua, nesse ponto de vista, é 
considerada para além de um sistema introspectivo e estruturado, passando a ser 
apreciada como um meio potencializador de práticas sociais de linguagem 
materializadas na produção de enunciados concretos que possibilitam diálogos infinitos 
na comunicação entre as pessoas. Esses enunciados podem ser traçados como 
unidades discursivas, contextualizadas, socialmente construídas e substancialmente 
valorativas, que são declaradas pelos sujeitos quando se posicionam 
ideologicamente/axiologicamente diante de algo. 

  

Dessa forma, quando nos comunicamos e realizamos o nosso discurso, produzimos 
uma pluralidade de signos que, segundo Volóchinov (2017), são artefatos linguísticos, 
ou não, efetivamente sociais e contextualizados que, tanto refletem a realidade vista em 
si mesmo, como também podem apontar para uma outra realidade valorativa além de 
sua constituição. Essa realidade plural e expansível do signo ideológico sinaliza a sua 
alta capacidade de refração, isto é, de transcender os limites e padrões impostos a ele, 
tendo em vista a nossa condição de existência, na prerrogativa de sermos usuários de 
uma língua em movimento numa constante e emergente geração de novas matérias 
sígnicas. 

  

Esse atributo dos signos ideológicos na cadeia discursiva abre margem para 
defendermos, aliando-se a perspectiva bakhtiniana, que a linguagem é concretamente 
dialógica e que, em sua inteireza, há um constante atravessamento de vozes sociais 
que compactuam uma dinamicidade responsiva incorporada à heterogeneidade do 
universo que fazermos parte. Essas vozes, entremeadas na formação sociocultural dos 
sujeitos, reverberam em atos de fala que anunciam posicionamentos, formas de pensar, 
agir, compreender e externar, na nossa própria voz, através de enunciados que se 
relacionam com discursos de outrem num diálogo interminável dos indivíduos consigo 
e com o mundo. (BAKHTIN, 2011). 
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Nessa lógica, ainda é válido salientar que, no processo de edificação das marcas 
individuais de linguagem dos sujeitos em contato na coletividade, há uma atividade 
ininterrupta de forças em confronto ante os usuários da língua. Essas correntes 
ideológicas podem favorecer, não só um confronto que centraliza, domina e impõe nas 
realidades linguísticas um sentido único - forças centrípetas - mas também uma ação 
em favor da dispersão e disseminação do plurilinguismo, contrariando qualquer 
centralização e movimentos monológicos para o controle do ser - forças centrífugas - 
(BAKHTIN, 2010). 

  

Ampliando a discussão e ultrapassando o reconhecimento das múltiplas relações 
dialógicas presentes nas práticas de linguagem, nos dedicaremos, na próxima seção, a 
pensar sobre o discurso erótico e os possíveis efeitos de sentido que esse modo de 

construção discursivo proporciona ao texto de Adelaide Carraro. 

 
Resultados e Discussões 

 

 

O DISCURSO ERÓTICO 

 

A linguagem do prazer, no que diz respeito às criações definidas ao redor do sexo, 
busca desvelar qualquer tabu que possa impedir a satisfação do desejo a partir de 
experiências muito particulares dos interlocutores em contato com os produtos dessa 
prática linguístico-social. No entanto, essa expressão artística, quando aplicada aos 
mais diversos tipos de suporte, como filmes, livros e revistas, padece de aceitação do 
grande público, em razão de sua premissa, por se estabelecer numa sociedade, repleta 
de convenções e doutrinas precisas, que busca um infindável controle das pulsões 

sexuais dos sujeitos. 

  

Por esse ângulo, quando consideramos os textos erótico-pornográficos, no que 
concerne os aspectos composicionais para a análise objetiva das obras comportadas 
neste segmento, Dominique Maingueneau (2010) aponta, fundamentado na exploração 
de escritos de diferentes épocas, que há uma categorização imprecisa, que parte da 
coletividade, ao portar-se sem respaldo em aspectos específicos dos tipos de discurso 
intrinsecamente dispostos nessas obras. Essa constatação nos revela um possível 
motivo para tantos desarranjos teóricos encadeados na utilização do rótulo 
“pornográfico” sem uma sustentação primorosa em elementos característicos e 
contundentes, resultando, regularmente, em prejulgamentos vexatórios do conteúdo 
dessas produções. 
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Devido à essa evidência, é considerável enfatizar que o discurso pornográfico, 
excepcionalmente, “se situa como um discurso de verdade que se recusa 
hipocritamente a "tapar o sol com a peneira", que pretende não esconder nada” 
(MAINGUENEAU, 2010, p. 31). Nesse sentido, a pornografia se configura como algo 
radicalmente transgressivo, intencionado em dar transparência e visibilidade em 
práticas que a civilização, intermediada por aparelhos ideológicos e reguladores, 
pretende omitir. Distintivamente, o discurso erótico é elaborado com base em 
construções imagéticas/narrativas legitimadas em efeitos de sentido que estimulam seu 
público, e os convidam a sensações que exaltam o sexo, domado por um “espetáculo 
estetizante” (MAINGUENEAU, 2010, p.37), no provocante e contínuo fascínio 
sustentado no ato poético em torno do desejo e da incitação aos prazeres do corpo. A 
erotização, à vista disso, não constrói suas representações em torno do aspecto 
ridicularizado proveniente da crítica às construções pornográficas. Apesar disso, mesmo 
que haja uma oposição entre esses modos de construção, dada pela homogeneidade 
de suas características composicionais, há determinadas obras que, 
concomitantemente, podem ser eróticas e conter traços que transportam a singularidade 
da Sequência Pornográfica (MAINGUENEAU, 2010), de um discurso interdito, com a 
intenção de chamar a atenção do público seleto e sedento pelo tempero excêntrico do 
pornô. 

  

Em conformidade com essa discussão, justificamos que Adelaide Carraro, em seu 
compromisso com narrativas eróticas, aliadas aos tons típicos da cena pornográfica, 
teve êxito ao construir grande parte de seu repertório literário na juntura de questões 
polêmicas ao redor da sexualidade e de temáticas político-sociais vigentes no Brasil em 
seu contexto de produção. Num período nebuloso, de muita repressão e de um perene 
esforço pelo controle dos indivíduos, os escritos adelaidianos alcançam uma condição 
desmascaradora diante do sexo, como um projeto libertador da volúpia do desejo que, 
simplesmente, existe em cada um de nós. 

  

Assim, planejamos, neste momento, com a finalidade de desconstruir qualquer visão 
desqualificadora do texto de Carraro, analisar “Fogo” e demonstrar, por meio de 
enunciados concretos em que notamos a presença das vozes sociais das mulheres em 
prol do desejo, o indicativo de múltiplos sentidos que se entrelaçam na afirmação do 
empoderamento feminino das personagens do romance em pauta. 

  

  

ANÁLISE - FOGO (SÓ PARA HOMENS): UM CORPUS QUE EXTRAPOLA A 
MANIFESTAÇÃO DO DESEJO SEXUAL 

 

Como forma de suscitar essa investigação, iremos produzir uma análise interpretativista 
baseada em enunciados concretos produzidos pelas personagens femininas da trama 
em voga (Marina, Ana Luiza, e Ana Paula), quando esboçam o desejo sexual para o 
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motorista da família (Ted), na tentativa de persuadi-lo à aceitação dos seus instintos 
carnais. Iremos demonstrar, então, como as vozes sociais, axiologicamente marcadas, 
dessas mulheres que, na ausência do patrono da família, enunciam sobre a libertação 
do sexo, refratam alguns discursos, emergentes da ideologia de classe e gênero, que 
reprimem a sexualidade feminina. Concentrando-se no artifício metodológico da 
pesquisa, antecedendo cada enunciado concreto, realizaremos uma pequena descrição 
das principais características dessas mulheres para uma melhor expressão da 
personalidade dos sujeitos que exprimem suas vontades no texto de Adelaide Carraro, 
reconhecendo os lugares de fala e a intenção das protagonistas de "Fogo" através da 
excitação e difusão de suas libertinagens. 

Portanto, analisaremos a seguir os enunciados que constituem a presente pesquisa. 

  

Enunciado I - A voz de Marina: uma defensora do desejo sexual 

 

Marina é a mãe da família “Alcântara Alves de Macedo”. Mulher de meia idade, 
pertencente a alta sociedade, ela é bem quista pelo motorista, e sempre tenta convencê-
lo ao prazer sexual com a justificativa de um casamento infeliz, haja vista que vive um 
matrimônio amargurado pela ausência do esposo, um homem endinheirado e cheio de 
afazeres profissionais. 

  

Observemos a seguir o enunciado de Marina. 

  

— “[...] e você sabe, caro Ted, que não declino. Meus cinquenta anos, são cheios de 
um crescente sacudir de nervos e esquentar de sangue e que não aceita derrota em 
relação ao amor. Não sou mesmo, como certas mulheres, que acham que depois da 
maternidade, o único divertimento, o único lenitivo para os seus dias é cuidar da casa, 
do marido, dos filhos. Oh! Deus Meu! como é desagradável essa eterna luta com os 
filhos e como é triste ter que falar neles para mostrar que ainda sou e me sinto jovem e 
ardente. Também é horrível, sempre que desejamos fazer amor, encontrar pela frente 
a barreira dos filhos, do lar, do marido. É horrível e simplesmente enfadonho. Quero ser 
mulher, Ted, quero me sentir viva, alegre, participar do mundo e principalmente da vida. 
Por isso aceite, por favor a minha sugestão sem mencionar as minhas filhas. Eu sou eu, 
Marina. Este é o meu corpo e nele existe um local que abrasa e dói e que precisa ser 
acariciado. Essa é a natureza, caro Ted, e não fui eu quem a criou. Não tenho culpa de 
ser um ser de carne e osso e que gosta de viver.” (CARRARO, p.62) 

  

No enunciado acima, Marina confessa o seu desejo para o motorista Ted, tendo uma 
fala marcada pelo seu posicionamento diante dos seus cinquenta anos de idade, que, 
segundo ela, não lhe impede de sentir o frenesi do calor provocado pelos seus 
hormônios, ainda, em polvorosa. Como mulher situada em pleno século 20, dado ao 
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tempo histórico do livro, a personagem relata “que não aceita derrota em relação ao 
amor”, amor esse que não se abala e que, de acordo com seu próprio raciocínio, se 
relaciona a concretização de suas vontades sexuais com o motorista. Contrariando a 
sua ordem social, a matriarca da família, por estar vivendo um casamento infeliz com a 
ausência do seu esposo, rompe com os estigmas em torno da imagem axiologicamente 
construída em torno da mulher pertencente a elite. Isso acontece porque a personagem 
deixa claro que não se enquadra ao padrão de “certas mulheres” que aceitam as 
restrições que lhe são impostas, e que “acham que depois da maternidade, o único 
divertimento, o único lenitivo para os seus dias é cuidar da casa, do marido, dos filhos”. 
Por essa evidência, podemos assegurar que a opinião da personagem exprime um ideal 
feminino contrário aos padrões determinados as mulheres, especificamente, dos anos 
70-80, próprias da “alta sociedade”, haja vista o seu descontentamento diante das 

privações e impasses gerados pela vida de casada. 

  

Nesse contínuo de argumentação, para persuadir o seu funcionário aos prazeres da 
carne, Marina declara que enfrenta um embate com as barreiras da vida matrimonial, 
do lar e dos filhos, ou seja, forças centrípetas que reprimem e regulam o sexo, e que 
consequentemente, impedem, especialmente, a resolução dos anseios femininos. 
Assim, utiliza-se de um discurso de inconformação, marcando o diálogo com Ted por 
signos ideológicos de cunho negativo, como “triste”, “horrível”, “desagradável” e 
“enfadonho”, para determinar a não aceitação da sua realidade, dessa luta em favor do 
prazer que se firma sempre que ela deseja “fazer amor”. 

  

Além disso, a personagem relata que quer “ser mulher”, “se sentir viva, alegre, participar 
do mundo e da vida” e, para isso, precisa que o motorista aceite, sem exitar e pensar 
nas suas filhas, a sua súplica em favor da libertação sexual. Ao declarar: “Eu sou eu, 
Marina”, essa mulher ratifica e presentifica sua enunciação, revelando sua ação de 
romper os padrões de controle da satisfação feminina, revelando, a partir da metáfora 
erótica do “fogo que abrasa e dói”, relacionando-se ao queimor do seu órgão genital, a 
sua natureza sexual instintiva e vivaz gerada pela inculpabilidade de se considerar, 
meramente, “um ser de carne e osso e que gosta de viver”. 

  

Finalizando a primeira análise, partiremos, neste momento, para um olhar sobre a voz 
de Ana Luiza, a filha mais velha da família “Alcântara Alves de Macedo”. 

  

Enunciado II - A voz de Ana Luiza - aquela que busca romper as barreiras ao redor 

do sexo 

 

Ana Luiza é uma jovem de 15 anos, de aura dócil, que desperta o interesse do motorista 
pelo seu ar de mistério, seduzindo-o pelo misto do sentimentalismo e da voluptuosidade. 
Essa personagem, ao insistir num movimento de fascínio pelo seu corpo, luta e 
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argumenta para que ela seja a primeira mulher da família a conseguir ter relações 
sexuais com Teodoro. 

  

Analisemos o enunciado a seguir. 

  

— “Você está me rejeitando? Rejeitando uma Alcântara Alves de Macedo! Você pensou 
bem o que está fazendo? Você deveria se ajoelhar e beijar os meus pés pela confiança 
que estou lhe dando. 

— Mas quem não está compreendendo é você, Luizinha, justamente por você pertencer 
a uma família de linhagem é que não quero nada com você. Se você fosse uma jovem 
de outro nível…” [...] 

— Ted, desculpe-me, nem sei porque fala sobre diferença social, mas entenda, para o 
desejo da carne não existe diferença de classe. Somos, você e eu, os dois feitos pela 
mesma natureza. Tudo o que existe sobre a camada terrestre, pratica esse ato sublime 
que é o sexo, flores, animais, insetos, pássaros, abelhas, enfim tudo. Fomos feitos por 
um ato sexual, somos jovens, belos e inteligentes. [...] Ted, o desejo carnal é coisa 
natural, é próprio da natureza de todo ser humano de todo animal. [...] . O desejo sexual 
é lindo, Ted, por favor, não o suje , não o emporcalhe com esses pensamentos 
antiquados. [...] preciso de você, preciso do homem que a natureza colocou na terra 
para que possa curar esta mulher que está doente de amor. (CARRARO, 1981, p.21-

23) 

  

Neste enunciado, observamos um diálogo entre patroa e empregado, e logo podemos 
perceber o argumento de autoridade, utilizado por Ana Luiza que aponta para sua 
linhagem familiar (Alcântara Alves de Macedo), como forma de demonstrar o poder que 
a classe dominante exerce diante do dominado. A garota, ao declarar que deseja o 
motorista, questiona-o sobre a sua recusa, insistindo que o subalterno deve agradecer 
pela “confiança” que lhe foi dada. Logo, podemos apontar que a atitude arrogante de 
Ana, pelo uso argumento de autoridade, se associa, também, ao rompimento dos 
padrões de cortejo entre homem e mulher, em detrimento de um novo sentido na relação 
patroa-empregado, já que, geralmente, as mulheres da elite, por convenção, não podem 
desejar ou se satisfazer sexualmente com pessoas da “classe baixa”. 

  

Ted, em resposta às investidas de Ana Luiza, declina e compreende que seu lugar social 
o impede de realizar as vontades de sua chefe, retratando um conservadorismo que 
simboliza o temor de um homem que sabe e aceita as barreiras, determinadas pela 
sociedade, existentes nas relações de classe. A filha mais velha de Marina, ao perceber 
que o chofer não aceita seus caprichos, rompe com as construções ideológicas em torno 
das diferenças de estirpe familiar, naturalizando as relações sexuais entre corpos de 
classe sociais distintas. 
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A voz da personagem, assim, é axiologicamente marcada pela força centrífuga do seu 
desejo, pois “para o desejo da carne não existe diferença de classe”, abrindo margem 
para a ruptura dos padrões hegemônicos da elite que determinam uma interdição aos 
subordinados no contato inviável com a “alta classe”. Apelando para o argumento 
biológico, por aludir que o sexo é “próprio da natureza de todo ser humano”, Ana tenta 
incentivar Ted a aceitação do desejo em si, atribuindo o sexo como um “ato sublime” 
praticado, sem nenhuma desigualdade, por “flores, animais, insetos, pássaros, abelhas, 
enfim tudo”. Progressivamente, a jovem, que age como uma mulher a frente de seu 
tempo, tenta persuadir o motorista, defendendo a satisfação do desejo que, de acordo 
com ela, “é lindo”. Por tal feitio, Ana Luiza refrata discursos repressivos, nitidamente 
marcados pelo signo “emporcalhar”, expondo, interiormente, uma série de instâncias 
superiores com “pensamentos antiquados”, como o da própria burguesia que impede os 
menos favorecidos de partilharem dos mesmos direitos da elite. Esse padrão 
segregador, consequentemente, coíbe e contamina a sexualidade dos indivíduos com 
a ideologia de classe e gera, no caso do motorista, a não aceitação da prática sexual 

com a sua patroa. 

  

A personagem finaliza seu posicionamento revelando a sua necessidade do “homem 
que a natureza colocou na terra”, nesse caso, Ted, para curar a mulher que está “doente 
de amor”. Nesse ponto de vista, o signo “amor”, que, para ela, é capaz de causar uma 
enfermidade, assume a mesma conotação de quando foi utilizado pela personagem 
Marina, exprimindo que mãe e filha definem o amor em referência direta à realização 
concreta do ato sexual. Além dessa afirmação, frisamos, ainda, que essas personagens, 
se aliam na transgressão de seus limites, como mulheres pertencentes a um nicho social 
cheio de interdições (elite brasileira dos anos 70-80), potencializando suas vontades 
através de um discurso libertador do furor erótico que (sobre)vive dentro delas. 

  

Para completar a tríade de vozes sociais em defesa do desejo feminino, no próximo 
enunciado, iremos analisar os sentidos da voz da personagem Ana Paula. 

  

Enunciado III - A voz de Ana Paula - menina-mulher questionadora dos tabus em 

torno da sexualidade feminina 

 

Filha mais nova de Marina, Ana Paula é uma garota de 13, bastante questionadora da 
inibição do sexo perante a sociedade.Essa personagem se caracteriza como o oposto 
de sua irmã, pois é uma jovem menina audaciosa, desbocada e provocativa, que se diz 
virgem para Ted, provavelmente como artifício para conquistá-lo. 
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Prontamente, iremos analisar, a seguir, o enunciado da personagem caracterizada 
acima. 

  

— “Não sei porque todo mundo fica admirado quando se fala em sexo. Eu, 
principalmente, em pleno século vinte não sei onde ir buscar dados a respeito da 
iniciação sexual. Papai e mamãe nunca falam a respeito. Meus professores falam 
superficialmente, nunca tratando a questão a fundo. Vou nas livrarias à procura de livros 
que possam abordar esse problema e eles são proibidos a menores ou apreendidos 
pela Censura Federal. Pouco a pouco, os adultos com cultura, formam uma teia 
fortíssima de mistérios em torno do ato sexual que para nós meninas de oito a quatorze 
anos parece uma coisa monstruosa. Ter relações sexuais é uma coisa horrível, Ted?” 
(CARRARO, p.89) 

  

Como podemos verificar neste enunciado, Ana Paula, em seu manifesto de desejo para 
o motorista, ultrapassa os limites da sua puberdade ao questionar, no início de sua fala, 
a surpresa das pessoas quando o assunto é sexo. Por influência disso, seu 
posicionamento revela um descontentamento que é evidenciado pela exposição de um 
discurso que contraria a coibição e a repulsão da sexualidade. Situando-se num espaço 
(garota pertencente a elite paulistana) e tempo (segunda metade do século vinte), em 
que questões de natureza libidinosa eram tolhidas pela sociedade, a jovem expõe que 
não há meios possíveis que lhe possam trazer informações sobre a iniciação sexual, e 
declara, ainda, que os principais atores sociais de seu convívio e que atuam em 
formação pessoal, como seus pais e professores, pouco lhe trazem recomendações a 
respeito disso. 

  

Ana também relata a sua constante investida na procura por “livros que possam abordar 
esse problema”, no caso o sexo, e nos informa que a Censura Federal, imperativa no 
Brasil no período do regime militar (1964 -1985), apreendia esses textos, rotulando-os 
como “proibidos a menores”, certamente, por considerarem-os perturbadores da 
“normalidade” dos sujeitos defendida e propagada pelos opressores. Nitidamente, essa 
personagem subverte a sua menor idade (13 anos) e busca romper os padrões que 
reprimem o desejo sexual feminino, e os estereótipos relacionados às jovens meninas 
da burguesia dos anos 70-80 que, como aponta Ana Paula, não podem desejar o sexo. 
Para isso, a garota, então, refrata a força centrípeta do discurso monológico dos “adultos 
com cultura”, que, numa ação de controle da lubricidade, especificamente feminina 
(“meninas de oito a quatorze anos”), constroem uma “teia fortíssima de mistérios em 
torno do ato sexual”, interditando o acesso dessas garotas ao que os conservadores 
julgam ser uma “coisa monstruosa”. 

 
Conclusão 

 

Em virtude da análise de Fogo (Só Para Homens), fundamentada nos aspectos em torno 
do Discurso Erótico (MAINGUENEAU, 2010) e nas contribuições teóricas do Círculo de 
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Bakhtin (2010, 2011, 2012, 2017), nos tornamos capazes de reconhecer, apreciar, e 
construir compreensões em torno da força da linguagem do prazer e da libertação dos 
instintos sexuais que se constituem como matérias, expressivas e relevantes, evidentes 
nos textos de Adelaide Carraro. 

  

Compreendemos, também, a sagacidade da escrita dessa autora, que com seu grito de 
resistência e determinação, haja vista o seu contexto de produção literária e as 
constantes perseguições que sofreu, ao compor um emaranhado de vozes sociais 
femininas que agem em favor da emancipação do desejo, buscando quebrar as 
múltiplas forças centrípetas que rodeiam e controlam o sexo. Desse modo, as 
personagens do romance em questão, exalando eroticidade para o motorista da família, 
portanto, argumentando sobre as suas vontades libidinosas, transgridem a imagem 
axiologicamente construída da mulher pertencente à aristocracia brasileira de meados 
do século 20, desconstruindo e subvertendo os padrões hegemônicos dos discursos 
imperativos na elite que controlam e impedem a satisfação do sexo e dos instintos 
carnais. 

  

Ademais, após o desenvolvimento dessa investigação, notamos que os enunciados 
dispostos na análise refletem práticas sociais de linguagem que possuem grandes 
significações e, por isso, salientamos a necessidade do resgate efetivo dos textos de 
Carraro que, embora situados num espaço e tempo específico, ainda respondem a 
discussões e questionamentos envolvidos em problemáticas que transcendem o 
passado e que, até então, se fazem presentes na nossa atualidade. 
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TÍTULO: Telejornalismo Transmídia - As novas possibilidades em tempos de 

convergência e participação 

Resumo 

  

 

Este projeto realizou uma investigação envolvendo telejornalismo e suas novas 
configurações calcadas nas estratégias de transmidiação. Como objeto para esta 
pesquisa foi selecionada a emissora de maior audiência da televisão brasileira, a TV 
Globo (JN, JG, JH), a Televisão Cultura de São Paulo (JC), observando a sua proposta 
de comentário e participação, e a TV Bandeirantes (JB), levando em consideração a 
transmissão via Facebook. A partir de técnicas de observação, gravação, e posterior 
análise observou-se as recentes adaptações e modificações que caracterizam um 
telejornalismo transmidiático. O site das emissoras, as redes sociais digitais e outras 
possibilidades também foram observados e comparados com a versão televisiva da 
produção. Considerou-se que no telejornalismo brasileiro, o fenômeno do jornalismo 
transmídia reconfigura esta nova televisão (Wolff, 2015). 

 
Palavras-chave: Transmídia. Jornalismo. Telejornalismo. Televisão brasileira. 

TITLE: Transmedia Telejournalism - The new possibilities in times of convergence and 

participation 

Abstract 

 

This project carried out an investigation involving television journalism and its new 
configurations based on the strategies of transmediation. As object of this research was 
selected the most watched broadcaster of Brazilian television, TV Globo (JN, JG, JH), 
Television Culture of São Paulo (JC), observing its proposal for comment and 
participation, and TV Bandeirantes (JB), taking into account the transmission via 
Facebook. From observation, recording and subsequent analysis techniques, the recent 
adaptations and modifications that characterize transmedia journalism have been 
observed. The broadcasters' website, digital social networks and other possibilities were 
also observed and compared with the television version of the production. It was 
considered that in Brazilian television journalism, the phenomenon of transmedia 
journalism reconfigures this new television (Wolff, 2015). 
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Keywords: Transmedia. Journalism. Telejournalism. Brazilian television. 

Introdução 

Na impossibilidade de investigar o objeto televisão por inteiro, devido às diferenças de 
formatos e conteúdos, recortou-se para esta pesquisa o telejornalismo. Em termos 
práticos, esta pesquisa buscou registrar um momento de transição importante no 
processo de transformação da comunicação de massa, para a massa da comunicação, 
segundo Ramonet (2012). Identificando uma forma mais democrática de comunicação 
para a sociedade midiatizada, com a possibilidade de participação do espectador. Do 
ponto de vista teórico e conceitual esta pesquisa buscou identificar um novo cenário 
comunicacional, enfocando um telejornalismo transmídia, a partir de propostas como o 
jornalismo transmídia de Renó e Flores (2012). Com esta pesquisa buscou-se responder 
a seguinte problemática: Como se configura o telejornalismo transmídia brasileiro? O 
objetivo geral foi investigar como se configura, em termos de estrutura e de conteúdo, a 
nova possibilidade de produção telejornalística. E também compreender como se 
configuram as atividades profissionais do Comunicador (jornalista, radialista, etc.) diante 
desta nova perspectiva cultural, tecnológica e operacional; analisar o conteúdo da 
telejornalismo brasileiro; e, ainda, observar as mudanças ocorridas na 

contemporaneidade. 

 
Metodologia 

 

Uma série de ferramentas integraram o conjunto necessário para dar conta das diversas 
etapas. Na primeira etapa um levantamento bibliográfico buscou aprofundar o 
fundamento conceitual e teórico da pesquisa. Numa segunda etapa foram selecionados 
exemplares dos telejornais gravados nos seguintes períodos 03 a 08 de setembro de 
2018, o Jornal da Band; 10 a 15 de setembro de 2018, o Jornal Hoje; 17 a 22 de 
setembro de 2018, o Jornal Nacional; 24 a 28 de setembro de 2018, o Jornal da Globo 
e de 01 a 06 de outubro de 2018, o Jornal da Cultura, para a análise e observação. 
Numa terceira e última etapa, houve a análise e comparação das redes sociais digitais 
e os respectivos telejornais. Configurando em um estudo de caso, que de acordo com 
Duarte (2005) é considerado um método qualitativo e pode ser definido como, uma 
inquirição empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto 
da vida real, quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente 
evidente e onde múltiplas fontes de evidência são utilizadas (YIN, 2001; 32). 

Para essa análise, utilizamos a plataforma digital Youtube, o serviço de streaming Globo 
Play - especificamente para os telejornais da Rede Globo, sites e redes sociais das 
emissoras. E ainda, aplicativo compatível com o Google Chrome para realizar download 
dos telejornais. 

 

Resultados e Discussões 
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Como resultado, a pesquisa observou que o telejornalismo brasileiro usa a 
transmidialidade com certa exiguidade. O Jornal da Cultura, foi o telejornal que 
apresentou mais proximidade com o telespectador, utilizando os recursos 
transmidiáticos em sua própria apresentação. Suas redes sociais são ativas e possuem 
um engajamento expressivo, especialmente quando compartilhadas matérias de tema 
político. O mesmo ocorre com o Jornal da Band com relação ao engajamento em temas 
políticos. No entanto, o Jornal compartilha ainda mais conteúdo em suas redes, 
postando a maioria das matérias exibidas em sua edição diária. Os telejornais da Rede 
Globo, apresentaram uma certa identidade quanto aos conteúdos. Ambos fizeram 
postagens de conteúdos selecionados da edição de cada jornal, com poucas postagens. 
O Jornal Nacional compartilhava não apenas a réplica das matérias apresentadas, mas 
conteúdo como foto do apresentadores, relembrando o horário do jornal, assim como 
as chamadas dos próprios apresentadores. O mesmo ocorreu com o Jornal da Globo. 
Já o Jornal Hoje demonstrou um certo padrão ao postar, especialmente, assuntos sobre 
as eleições 2018. O engajamento do público, semelhante aos outros jornais, apareceu 
de forma mais intensa em assuntos relacionados à política. 

 
Conclusão 

 

Podemos destacar que o período político no recorte realizado para análise desta 
pesquisa foi um fator que movimentou a transmidialidade nos telejornais brasileiros. Em 
alguns casos, foi diferencial no engajamento percebido através das interações por 
emojis, comentários e curtidas nas plataformas digitais das emissoras, especificamente 
nos programas telejornalísticos. Mesmo com a presença nas redes sociais, exceto o 
Jornal da Cultura, os telejornais ainda aparecem de forma tímida nessas plataformas. É 
pequeno o número de postagens e não há interação da página com o público que 
comenta. Além disso, as postagens aparecem, em sua maioria, concentradas no 
Facebook, uma rede social que vem perdendo o número de usuários assíduos. Essas 
observações levam a novas possibilidades do fazer jornalístico, pensando como o 
método transmídia pode corroborar com novos modelos cada vez mais efetivos. Por 
isso, percebemos, então, a necessidade de uma nova pesquisa, para avaliar se os 
produtos midiáticos analisados sofreram alterações na participação e interação com os 
telespectadores e internautas em um outro período histórico. 
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TÍTULO: A construção de uma paranoica: o discurso religioso e o erótico na personagem 

Ariella, de Cassandra Rios 

Resumo 

Conhecida como a “Safo de Perdizes”, “escritora maldita”, “demônio das letras”, “papisa 
do homossexualismo”, entre outros títulos, Cassandra Rios foi uma das escritoras 
brasileiras mais bem-sucedidas entre as décadas de 1960 e 1980 – e também uma das 
mais vigiadas pelos órgãos de censura da ditadura. Entre seus sucessos de venda 
encontra-se a obra A paranóica, de 1969, que tem como personagem principal Ariella, 
uma adolescente de classe abastada em plena descoberta de sua sexualidade. Dentro 
dessa personagem, ecoam vozes sociais (FARACO, 2009) que refletem e refratam 
distintos conjuntos de axiologias, manifestados em discursos considerados antagônicos: 
o religioso e o sexual. Em busca de observar a forma como essas vozes relacionam-se 
e manifestam-se na fala através de signos ideológicos (VOLÓCHINOV, 2017), foi 
selecionado para análise um trecho da fala da personagem Ariella, no qual é possível 
verificar a presença da voz do erotismo e do discurso religioso. A produção da presente 
pesquisa, de cunho qualitativo-interpretativista e inserida no campo da Linguística 
Aplicada, é justificada pela importância e pelo caráter atual das discussões sobre a 
sexualidade feminina, temática frequentemente abordada por Rios em seus escritos, e 
uma das razões pelas quais a autora - uma das mais vendidas do Brasil entre os anos 
60 e 80, embora ignorada pela crítica literária - foi persistentemente censurada no 
período da ditadura militar. 

 
Palavras-chave: Cassandra Rios; Sexualidade feminina; Signo Ideológico 

TITLE: The construction of a paranoid: religious and erotic discourse in Cassandra Rios's 

character Ariella 

Abstract 

Known as “Safo de Perdizes”, “damn writer”, “demon of letters”, “pope of homosexuality”, 
among other titles, Cassandra Rios was one of the most successful Brazilian writers 
between the 1960s and 1980s - and also one of the most watched by the dictatorship's 
censorship organs. Among her bestsellers is the 1969's work A paranóica, that has as 
the main character Ariella, a wealthy-class teenager in full discovery of her sexuality. 
Within this character, social voices (FARACO, 2009) echo and reflect and refract distinct 
sets of axiologies, manifested in discourses considered antagonistic: the religious and 
the sexual. In order to observe how these voices relate and manifest themselves in 
speech through ideological signs (VOLÓCHINOV, 2017), an excerpt from Ariella's 
speech was selected for analysis, in which it is possible to verify the presence of the 
voice of the eroticism and religious discourse. The production of this research, of a 
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qualitative-interpretative nature and inserted in the field of Applied Linguistics, is justified 
by the importance and current character of the discussions about female sexuality, a 
theme frequently approached by Rios in her writings, and one of the reasons why the 
author - one of the best-selling in Brazil between the 60's and 80's, although ignored by 

literary criticism - was persistently censored during the military dictatorship. 

 
Keywords: Cassandra Rios; Female sexuality; Ideological sign 

Introdução 

    Considerando que o presente trabalho tem como objetivo analisar a maneira como 
os discursos religioso e erótico se contrapõem e/ou se complementam na construção 
da personagem Ariella, foi adotada para essa pesquisa a metodologia qualitativa, pois 
ela “pressupõe uma análise e interpretação de aspectos mais profundos da 
complexidade do comportamento humano” (ANDRADE, STEFANO, ZAMPIER, 2017), 
que é exatamente o que se pretende aqui. 

    Para a realização da análise, foi selecionado um enunciado que constitui um dos 
monólogos da personagem Ariella que, em seu processo de descoberta sobre si 
mesma, registra em uma espécie de diário os seus pensamentos e desejos. Dentro do 
corpus selecionado, alguns vocábulos, pertencentes ao campo lexical religioso e/ou 
erótico, foram destacados para análise e interpretados como signos ideológicos que 
refletem e refratam diferentes grupos e vozes sociais. Antes, porém, de nos 
aprofundarmos na análise a que esse trabalho se propõe, é necessária uma breve 
contextualização acerca da autora e do cenário político-social em que a obra foi lançada. 

    Cassandra Rios, no prefácio de sua obra A paranóica, dedica alguns parágrafos para 
esclarecer um mal-entendido provocado pela publicação de uma foto em certa revista, 
com a legenda “Clube dos Malditos”, na qual estaria com algumas outras figuras, 
supostamente também pertencentes a esse grupo. Ao negar sua participação neste 
clube, Cassandra declara: “Não participo nem do clube dos anjos nem dos demônios. 
Sou uma criatura simples, que gosta da vida comum e calma” (RIOS, 1980). Ainda no 
prefácio, afirma não ser escritora por acidente, mas “por imposição” de sua natureza e 
que, não fosse essa imposição, teria deixado de escrever devido às “fantásticas 
histórias” criadas sobre ela, que seriam frutos de confusões feitas pelo público entre ela, 

autora, e suas personagens. 

    Reservada e conservadora – como ela mesma se classifica em entrevista à revista 
TPM, de julho de 2001 –, Rios, cujo primeiro nome era, na realidade, Odete, era filha de 
pais católicos de origem espanhola. Nesse contexto de vida, a escritora começou a 
produção de suas obras aos 16 anos. Com esforço e auxílio da mãe – pessoa que a 
escritora fez prometer que não leria suas obras, provavelmente por abordar o tema da 
homossexualidade feminina, entre outras questões de caráter sexual –, Odete publicou 
seu primeiro romance, A volúpia do pecado (1948), sob o pseudônimo de Cassandra 
Rios, nome que lhe permitiu ganhar uma certa liberdade para separar a vida como 
escritora e a vida particular. 

    Não foi esse o único pseudônimo por ela utilizado ao longo de sua carreira. Após ter 
ido à falência, em 1976, quando teve, segundo matéria da BBC de 31 de março de 2019, 
14 de suas obras censuradas, Cassandra passou a assinar como Oliver Rivers. Com o 
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novo nome, Rios pode garantir sua sobrevivência, escrevendo artigos para revistas, 
além de algumas obras. Relacionadas a esse pseudônimo, são encontradas menções 
a um romance denominado Mônica, a insaciável, cuja localização nas livrarias e na 
internet é ainda mais difícil do que as outras obras da autora, embora a personificação 
masculina tenha permitido que ela se esquivasse de mais problemas com a censura. 
Clarence Rivier teria sido outro de seus pseudônimos, mas as obras relacionadas a este 
também são de difícil localização. 

    Embora tenha sido ignorada pela crítica literária durante sua carreira, Cassandra foi 
um sucesso de vendas: a primeira escritora brasileira a atingir um milhão de exemplares 
vendidos, além de viver de sua escrita, não trabalhando em nenhuma outra profissão. 
É importante ressaltar que a autora foi uma das personalidades mais vigiadas pela 
ditadura. Há divergências entre o número de obras censuradas pela Divisão de Censura 
de Diversões Públicas (DCDP), mas estima-se uma quantidade entre 14 e 18 títulos 
(BRUM, MARQUETTI, 2018). 

 
Metodologia 

 
    A presente pesquisa, de caráter qualitativo-interpretativista, parte do campo teórico 
da Linguística Aplicada. Considerando que a Linguística Aplicada atualmente “procura 
criar inteligibilidade sobre práticas sociais em que a linguagem desempenha um papel 
central” (LOPES, 2006) e que aqui nos propomos a analisar a linguagem em uso para 
a construção do ethos da personagem Ariella através do discurso – ora religioso, ora 
erótico – acreditamos ser essa a área de investigação mais adequada para a análise do 
corpus selecionado. 
 
    Para a confecção dessa análise, foram utilizados conceitos oriundos do Círculo de 
Bakhtin. O conceito de “vozes sociais”, enquanto conjuntos de axiologias e valorações 
através dos quais os grupos humanos dizem o mundo (FARACO, 2009) é fundamental 
para que enxerguemos como os monólogos da personagem Ariella são atravessados 
pelo discurso religioso e pelo discurso erótico, e como esses discursos não são 
individuais e isolados. Como somos seres sociais em constante diálogo – no sentido de 
processo responsivo –, nossas vozes e ideologias são diariamente permeadas por 
outras de nosso convívio. 
 
    Outro conceito de extrema importância para esse trabalho é o de signo ideológico, 
explorado por Volóchinov (2017). Refletimos a realidade ao nosso redor, a partir do 
momento em que tentamos traduzir em signos aquilo que é percebido pelos nossos 
sentidos. Porém, por não sermos seres completamente neutros, livres de experiências 
e percepções subjetivas, não apenas refletimos a realidade tal qual ela é, mas também 
a refratamos através de signos que acabam por deixar transparecer as ideologias com 
as quais nos identificamos e através das quais decodificamos o mundo. 
 
    Esclarecidos os conceitos adotados para a análise, se faz necessário, antes de 
iniciarmos o mapeamento e a interpretação dos signos ideológicos – do campo lexical 
religioso ou do campo erótico – abordar um pouco do contexto da obra, de seu assunto 
e das características de sua personagem principal, a adolescente Ariella. 
 
    A paranóica, obra escrita por Cassandra Rios em 1969 e editada em 1976, segundo 
parecer da DCDP número 04/79, foi uma das poucas que escaparam da proibição. O 
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censor – não se sabe na verdade quem foi o responsável pela decisão, se homem ou 
mulher – compreendeu que, após três anos em circulação nas livrarias, a proibição 
tardia surtiria o efeito contrário, pois chamaria a atenção sobre um livro que 
aparentemente teria passado despercebido pelo público. A alcunha de “escritora 
proibida” já havia rendido à Cassandra, de um modo geral, uma visibilidade que não era 
desejada pela parcela da sociedade que tentava calá-la. 
 
    Embora não tenha sido proibido, foi recomendado, no parecer, que o livro fosse 
comercializado em invólucro plástico – com a provável intenção de que não fosse 
folheado por mãos indevidas – e que fosse proibido para menores de 18 anos por conter 
“cenas eróticas cuja narração se fez de forma pouco literária, beirando a vulgaridade” 
(PARECER n° 04/79). 
 
    Sabendo o contexto histórico/social no qual se deu a produção da obra, é válido 
também contextualizarmos o ambiente do texto em que a personagem analisada está 
inserida. Ariella é uma adolescente de classe abastada que sente uma distância entre 
ela e sua família – mãe, pai e dois irmãos. Essa distância fez com que a garota se 
tornasse bastante introspectiva e vivesse a desvendar o mundo através dos livros, além 
de desvendar a si mesma, descobrindo suas preferências e desejos. 
 
    A jovem, em muitos momentos, demonstra uma grande admiração por si mesma, 
tanto intelectualmente como fisicamente. Chega a caracterizar-se como uma garota de 
raciocínio impecável e fora do comum, além de declarar-se narcisista. Considera-se 
semi-abandonada pelos familiares, sente solidão, desconforto e vazio. Muitas vezes, 
chega a fantasiar sobre doenças e morte, momentos em que a família voltaria a sua 
admiração e compaixão para ela e, finalmente, daria importância à sua existência e 
presença na casa. Nos momentos em que fantasia sua morte, que, em seus devaneios, 
seria causada por leucemia, faz menção a Deus, a quem a família imploraria que não 
levasse Ariella. 
 
    Em seu funeral fantasiado, refere-se a elementos religiosos: exéquias, sacerdote, 
ofícios religiosos, entre outros. É curiosa essa relação com a religião apresentada pela 
personagem, uma vez que na descrição da família e do ambiente não encontramos 
elementos, signos marcadamente religiosos aos quais possamos facilmente associar 
essa constante presença da voz religiosa em seus pensamentos. 
 
    Com relação à sexualidade da protagonista, deve-se observar que, em seu interior, a 
jovem está em plena jornada de descobrimento sobre si mesma: fantasia, sonha 
eroticamente e chega a masturbar-se com certa frequência. A família, embora não 
dispense muita atenção à garota, chega a verbalizar certa preocupação – ou 
necessidade de repressão – com relação à sua sexualidade – embora ela, em um 
primeiro momento da obra, não deixe que seus desejos sejam percebidos. Sobre a mera 
possibilidade de envolvimento de Ariella com um rapaz, um membro da família se 
pronuncia: “Ah!... Pode deixar! Ela não vai se envolver com qualquer um! Não vai deitar 
com o primeiro que aparecer! Ela sabe bem o que lhe acontecerá se sair da linha! Ela 
tem irmãos!” (RIOS, 1980, p. 20). O irmão mais velho chega a dizer que jamais 
consentirá que ela “seja igual às outras”. 
 
    Além de considerar-se complexa e admirar-se consigo, Ariella considera-se delirante 
e declara ter arrebatamentos mórbidos e hipocondríacos, além de dizer possuir uma 
desordem emocional e distúrbios aos quais não quer dar o nome. A personagem chega 
a denominar-se paranoica, e também é assim chamada pela autora no prefácio da obra, 
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embora Cassandra afirme não “cair no comum das teorias das técnicas psiquiátricas”. 
A escritora acaba por mostrar a paranoia da personagem ao exibir as extravagâncias e 
excentricidades da jovem. 
 

Resultados e Discussões 

 

    Nessa seção, analisaremos um enunciado da personagem Ariella, no qual serão 
destacados alguns vocábulos que, enquanto signos ideológicos, representam, de 
maneira até mesmo antagônica, a voz social da religião – que muitas vezes aparenta 
estar entrelaçada com o que se entende pela Moral – e a voz social – e marginal – do 
erotismo e da sexualidade. 

    Anteriormente, vimos como Cassandra, de uma perspectiva de fora da narrativa, 
caracteriza sua protagonista como paranoica. Vejamos, antes da análise vocabular, o 
momento em que a própria personagem se declara paranoica, a fim de entendermos 
melhor as razões pelas quais Ariella apresenta extravagâncias e excêntricos conflitos 
internos. 

    Após ter seu primeiro episódio sexual com um amigo da família, Ariella toma banho 
e desce para ceiar com o grupo familiar e seus convidados – entre eles Diogo, o amigo 
responsável pela experiência sexual -, como se nada de inusitado tivesse acontecido, e 
fala sobre seus sentimentos e impressões para si mesma:   

 

    O que sinto é decepção, qualquer coisa que me enche o coração de tristeza e 
desencanto, descobrindo como os sonhos são mentirosos e como a realidade é vã 
e insípida, fedida e brutal! O que digo, o que penso, o que resulta da situação em que 
me encontro é inexplicável, como um sim ao contrário e um não às avessas. Não tem 
valor. Não pode ser considerado ou entendido, pois movo-me impulsionada por um 
sentimento inteiramente desconhecido que é capaz de tudo. Até de manter-me firme e 
entrar na sala, dirigir-me à mesa em torno da qual meus irmãos, meus pais e as visitas 
estão recurvados. E sorrir, ingênua, inocente, fútil e insignificante como julgam ser a 
caçula, a criança que não tem vontade própria definida ainda, que é como um gato 
dentro da casa, sem curiosidade por ultrapassar a linha demarcatória da nossa 
propriedade, sem pensamentos ou intenções que a levem a pecar ou a viver como 
uma mulher adulta, ou mesmo como é: uma paranóica! Talvez! Assim me analiso! 
(RIOS, 1980, p. 61, grifos nossos) 

 

    Percebemos, nessa fala, que a personagem enxerga a realidade ao seu redor de uma 
forma negativa, sem atrativos, sem propósitos e brutal. Ao falar que os sonhos são 
mentirosos, é possível interpretar que Ariella assim os adjetiva pois, comparados à 
realidade, os frutos de sua imaginação lhe passam uma ideia muito mais interessante e 
excitante do que pode ser a vida. A personagem é capaz de dissimular seus 
sentimentos, sua vontade de explorar territórios e sexualidades – "pecar", em suas 
palavras – e seu desejo de viver suas fantasias, devido à necessidade de encaixar-se 

na realidade daqueles com quem compartilha a existência e a residência. 
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    Segundo o dicionário Houaiss (2009), o substantivo "paranoia" tem a seguinte 
acepção: "termo introduzido na psiquiatria para designar os problemas psíquicos que 
tomam a forma de um delírio sistematizado [A paranoia engloba sobretudo as formas 
crônicas de delírios de relação, ciúmes e perseguição e a chamada esquizofrenia 
paranoide.]". A etimologia fornecida pelo dicionário, que indica que o vocábulo é 
proveniente do grego paránoia, nos mostra que há nele um sentido de "turvamento da 
razão, loucura". Podemos identificar na personagem vários momentos em que ela, em 
meio aos seus devaneios, escapa da realidade e fantasia com situações de morte, nas 
quais ganha o afeto da família, além de escapar em meio a imaginações de situações 
sexuais inusitadas, como uma cena em que se vê tendo relações sexuais com um 
homem desconhecido e Mercedes – a noiva de seu irmão Alfonso – ao mesmo tempo. 

    É curiosa a imagem que Ariella tem de si mesma em contraste com o que é refratado 
pelas pessoas ao seu redor. Para ilustrar a forma como a adolescente se enxerga, 
observemos o seguinte trecho: 

 

    A minha inteligência evoluída introspectivamente, mesmo com raciocínio impecável, 
me torna complexa! Sou complexa! Vivo quase sempre mergulhada numa atonicidade 
e admiração por mim mesma, pois sou capaz de me ver bipartida, num desdobramento 
fantástico, enfrentando a vida! Esta vida extraordinária que é só pensamento e emoção! 
( Ibid., p. 20) 

 

    A personagem se enxerga como dona de uma grande inteligência e raciocínio 
perfeito, o que iria de encontro à ideia de que ela pudesse ser caracterizada como fútil 
e insignificante, adjetivos observados no trecho citado anteriormente – da página 61. 
Quanto a ser ingênua e inocente, essa imagem se desfaz ao longo da narrativa, nos 
diversos trechos lúbricos, dentro dos quais a garota se caracteriza como "diabólica" ao 
manifestar suas frequentes fantasias sexuais. Em uma delas, na qual perde a virgindade 
em um cemitério, Ariella escolhe adjetivos peculiares para caracterizar-se: "[...] 
Momento irregressível, estrangulada por horripilantes sensações, a sentir o vento úmido 
e calado batendo no corpo nu que se contorce, agita, vibra e estremece, espremido sob 
o peso de outro corpo contra a laje fria de um túmulo. Maldita! Louca! Terrivelmente 
picada pelo verme do mal! Luciférica!" (Ibid., p. 44, grifos nossos). 

    Apesar da escolha de vocábulos que a condenam por seus pensamentos – em epecial 
luciférica, com sua carga axiológica proveniente do discurso religioso –, Ariella não 
demonstra sentir-se mal por suas fantasias e ações, pois não tolhe sua imaginação e 
não inflige a si nenhum tipo de castigo ou limite por seus desejos. Uma interpretação 
possível é a de que ela, de certa forma, reflete e refrata a imagem que os outros – a 
família e a sociedade – poderíam fazer dela, caso tivessem acesso ao universo 
particular de seus pensamentos. Apesar da consciência sobre a forma como poderia 
ser julgada por terceiros, a personagem não demonstra sentir-se impedida de viver à 

sua maneira. 

     É importante traçarmos um breve paralelo entre Ariella e o que ela representa como 
mulher, e os modelos femininos que existiam no Brasil entre as décadas de 60 e 70. 
Acompanhando, em certa medida, o desenvolvimento e as transformações econômicas 
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e sociais mundiais, o Brasil vai, nessa época, a passos vagarosos, abrindo espaço para 
discussões sobre os papéis sociais destinados a cada gênero, e também para pautas 
do universo feminino que foram – não só foram como ainda são – grandes tabus, como 
as questões da sexualidade, do aborto, do controle da natalidade – através das pílulas 

anticoncepcionais, por exemplo –, do trabalho da mulher fora de casa, entre outros. 

     Em seu artigo, que analisa revistas dirigidas ao público feminino da década de 60, a 
professora do Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina, Maria 
de Fátima da Cunha, comenta: 

  

[...] naquele momento, é possível percebermos que diversas questões e tabus ainda 
chocam a sociedade e a discussão aberta sobre temas como o aborto, a sexualidade 
dos jovens, a infidelidade feminina ou a gravidez de moças solteiras, ainda era uma 
excepcionalidade. Vários destes tópicos fizeram parte de reportagens especiais em 
revistas da época, provocando grande sensação e “cortes” da censura que, então, 
vigorava. (CUNHA, 2001) 

  

    Apesar da presente voz da censura, que bania esse tipo de discussão, percebe-se 
que há, nesse momento, um movimento de mudança com relação a forma como as 
mulheres dos anos 60 se comportam. A discussão sobre sexualidade feminina começa, 
mesmo contra os desejos de uma sociedade patriarcal e machista, a ganhar terreno, e 
a possibilitar que mulheres repensem a forma como agem dentro de seus seios 
familiares e do grupo social como um todo. Ainda falando sobre a abordagem de temas 
tabus, Cunha (2001) aponta a pílula anticoncepcional como "um dos grandes 
detonadores da revolução sexual que proporcionará à sexualidade feminina a 
possibilidade de busca exclusiva do prazer, plenamente desvinculada da procriação". 
Isto é, a criação desse remédio traz para a mulher uma liberdade que lhe permite 
desfrutar de sua sexualidade sem o objetivo único de gerar filhos – liberdade que 
sempre foi concedida aos homens. 

     Entre as características da "moça de respeito" – bela, recatada e do lar – da 
sociedade da década em questão, estava a preservação de sua virgindade até o 
casamento: "[...] Se ela cedesse aos apelos e súplicas dos homens, a mulher estaria 
desqualificada para um 'compromisso mais sério', pois quem garantiria a ele que ela 
não iria dar 'provas de amor' a outros, também." (CUNHA, 2001). Considerando as 
características desejadas em uma mulher ideal desse momento da história e as 
transformações que a mulher real estava sofrendo, pensemos na personagem criada 
por Cassandra Rios. 

     Ao analisarmos Ariella, de uma família de classe alta dos anos 1960, com seus 
impulsos sexuais e seu persistente desejo de perder a virgindade sem ter em vista 
nenhum casamento, filho ou "compromisso mais sério", podemos identificar nela uma 
representante da contracultura que se espalhava pelo mundo, no que tange à liberdade 
sexual. Além disso, podemos salientar que Ariella não só pretendia, em sua essência, 
apossar-se de sua sexualidade enquanto mulher, mas também como alguém que tem 
relações homoafetivas durante o desenvolver da trama. Talvez por sua vontade de ser 
sexualmente livre, a personagem pudesse ser avaliada pela sociedade como uma 
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mulher paranoica e delirante, pois o que era desejado por ela ainda estava bastante fora 
dos parâmetros de comportamento aceito para o ser feminino daquela época, sendo 
assim fora dos parâmetros da "normalidade" e da realidade. 

        A seguir, observaremos o enunciado selecionado para a análise dos vocábulos. 
Alguns deles, classificados como pertencentes ao campo lexical do discurso religioso 
ou do discurso erótico, serão destacados e confrontados com seus significados no 
dicionário. A partir das acepções encontradas para os vocábulos e do contexto do 
enunciado, classificaremos a que voz social eles correspondem, e como essas vozes 
contribuem na construção da personalidade de Ariella. Na cena que veremos, a 
personagem pensa sobre seus desejos carnais após um sonho erótico. 

 

  Acordo molhada, o rosto em brasa, o corpo inquieto, na fome irreprimível por alguma 
coisa inconfessável, mas vitalmente indispensável. A necessidade é dar. E eu vou dar. 
De um modo que impressione e marque para que não seja comum, vulgar, mas 
inesquecível, mesmo que seja uma monstruosidade, um absurdo ou um sacrilégio. O 
primeiro ferimento do prazer deverá chocar-se contra emoções violentas e atordoantes. 
[...] Precisará haver dor. Todo sacrifício deve ser regado com lágrimas e sangue, temor 
e fé. Fé em que? Em Deus? No Homem? Não! Em mim. Naquilo em que me 
transformarei, segundo a natureza, trabalhada pelo impacto do sexo com o sexo: 
Mulher! (IBIDEM, p. 41 – 42, grifos nossos) 

 

    Um dos vocábulos que logo nos chama a atenção é o verbo “dar”. Segundo a acepção 
39 do Dicionário Houaiss, que indica seu uso informal, ele significa “fazer sexo com”. Ao 
analisarmos o contexto em que o vocábulo “dar” é utilizado, no qual se fala de prazer e 
sexo, pode-se inferir que, embora não seja mencionado o objeto direto relacionado ao 
verbo mencionado, a personagem deixa implícito, a princípio, que o objeto a que ela se 
refere é seu próprio corpo. O ato de “dar” é posteriormente caracterizado como uma 
“monstruosidade, um absurdo ou um sacrilégio”. 

    O vocábulo “sacrilégio”, por si só, já possui uma forte carga axiológica provinda do 
discurso religioso. Para ele, o dicionário Michaelis nos fornece as seguintes acepções: 
“1. Pecado grave contra a religião que consiste na violação de pessoa, lugar ou objeto 
sagrado. 2. Profanação de pessoas ou objetos consagrados. 3. Afronta dirigida às 

coisas ou pessoas dignas de respeito ou de admiração; ato digno de censura”. 

    Ao considerarmos então o contexto no qual o vocábulo está inserido, contrapondo-se 
ao ato erótico/sexual de “dar” e caracterizando-o como um pecado, podemos interpretar 
que há uma voz que tenta abafar esse impulso que Ariella chama de “fome irreprimível”. 

    Seguindo a lógica estabelecida por Ariella, de contrapor o erótico e religioso, ela 
menciona que, ao perder a virgindade – o primeiro ferimento do prazer – precisará haver 
dor. Embora não seja o único significado possível, “prazer”, segundo o dicionário 
Houaiss, pode denotar “deleite sexual”. O vocábulo “dor”, segundo a mesma obra, além 
de denotar “sensação penosa, desagradável”, “mágoa originada por desgostos do 
espírito ou do coração”, entre outras interpretações, tem uma relação com a liturgia 
católica, que diz respeito aos sete padecimentos da Virgem Maria, lembrados pela Igreja 
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durante a semana da Paixão. Embora talvez a dor de Ariella não esteja relacionada 
especificamente com a Paixão de Cristo, ela relaciona-se de forma direta com o 
“sacrifício” mencionado pela jovem. 

    Para o vocábulo “sacrifício”, encontramos as seguintes acepções: “1. Oferenda ritual 
a uma divindade que se caracteriza pela imolação real ou simbólica de uma vítima ou 
pela entrega da coisa ofertada. 2. Pessoa ou coisa sacrificada. 3. Renúncia voluntária 
por razões religiosas,morais ou práticas [...] 5. A missa.”. Podemos observar que 
“sacrifício” é repleto da axiologia que concerne às vozes religiosas. Há um sacrifício em 
troca do prazer. Ariella pagará com dor, lágrimas e sangue por sua “fome irreprimível 
por alguma coisa inconfessável”. Entrará em contato com a sua natureza, se 
transformará em mulher através do sexo – que é aqui tratado quase como um rito de 
passagem –, mesmo que isso signifique profanar seu corpo sagrado e intocado. 

    De todos os vocábulos destacados, o que mais surpreende é o uso de “fé”. Isso 
acontece pois, quando ele aparece, tendemos a associá-la ao que conhecemos, no 
catolicismo, como “a primeira das três virtudes teologais” (HOUAISS, 2009), ou como 
um sistema de crenças religiosas. Contrariando as expectativas que nos levariam a 
acreditar que a personagem, nesse momento de dor e sacrifício, falaria de fé em Deus 
– ela mesma nos pergunta a quem sua fé seria dirigida –, a jovem propõe o uso da fé 
como a confiança e o compromisso com seu processo de transformação de menina para 
mulher, levando-nos a uma interpretação oposta àquela que poderíamos ter esperado. 

 
Conclusão 

 

    É possível depreender que a voz do discurso religioso não vem da família de Ariella, 
porque até então essa família não menciona a Igreja ou costumes cristãos. Inclusive, os 
membros do grupo familiar apresentam hábitos que podem ser considerados pouco 
religiosos pois, segundo Ariella, eles jogam, bebem, e falam de coisas que ela não tem 
permissão de ouvir. Uma interpretação que se pode fazer, é que essa voz vem da 
sociedade, de uma forma geral, atrelada à moral e aos bons costumes que mantêm o 
grupo social sob controle. 

    Como vimos, a personagem pode ser considerada uma representante da 
contracultura emergente na década de 60, quando consideramos sua busca pela 
liberdade sexual. Pelo fato de essa liberdade, para as mulheres, ser uma meta de difícil 
alcance na época, a garota poderia ser, entre outros motivos, considerada paranoica, 
no sentido de uma pessoa que delira e vive fora de sua realidade - principalmente sua 
realidade social. 

    Apesar de falar em sacrilégio e sacrifício, a personagem deixa claro que a fé com a 
qual ela pretende regar o sacrifício e a violação de seu corpo é nela mesma, na sua 
transformação em mulher através da consumação do sexo. Mesmo que caracterize seu 
desejo como um “absurdo”, “monstruosidade” ou “sacrilégio”, Ariella parece acreditar 
que o ato de dar seu corpo de maneira sexual faz parte da natureza, de um rito de 
passagem de menina para mulher. Sua fé não é em Deus ou em uma religião, mas em 

sua transformação. 
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    A voz religiosa que permeia o discurso de Ariella não abafa os seus desejos e instintos 
sexuais. Ela existe como um eco do ambiente, uma voz da sociedade que é presente e 
persistente, mas que não é capaz de apagar as características e a voz individual da 
adolescente, que é repleta de lubricidade em sua natureza. Embora haja um constante 
diálogo e, consequentemente, um constante conflito, ambas as vozes constroem a 
personagem, de modo a torná-la única. 
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TÍTULO: Séries e leitores em série: a leitura como prática de descolecionar 

Resumo 

O estudo apresentado tem como objetivo compreender como a Poesia Slam é utilizada 
por grupos minoritários como um grito de protesto, como um meio de (re)existência, 
sendo, dessa forma, um tipo de força centrífuga (descentralizadora). Não é de hoje que 
encontramos em todos os lugares do mundo manifestações artísticas que tomam conta, 
cada vez mais, dos espaços públicos, como o hip-hop, o grafite e a poesia slam (poesia 
falada). No presente trabalho, decidimos analisar como o Slam age na dispersão das 
forças centrípetas (forças centralizadoras) que tentam, a todo tempo, manter um 
discurso monológico sobre os grupos citados, sejam essas forças a do cânone que 
sempre tenta moldar o que é literatura e/ou até mesmo as forças centrípetas exercidas 
por um governo que tenta extinguir esses grupos que estão sempre às margens. Para 
isso, sustentamo-nos na perspectiva dialógica da linguagem assumida pelo Círculo de 
Bakhtin (BAKHTIN, 2011), com ênfase nos postulados de forças centrípetas e 
centrífugas (2015). A análise se constitui de uma pesquisa qualitativa, situada no campo 
da Linguística Aplicada, além do uso do paradigma indiciário de Ginzburg (1998). 
Coletamos vídeos da plataforma de mídia YouTube, uma vez que é também por meio 
das redes que a Poesia Slam vem ganhando espaço e tornando-se conhecida. Dessa 
forma, percebemos que os grupos de Poesia Slam difundem-se dessa maneira por 
possibilitar um espaço onde todos encontram espaço para soltar a voz e compartilharem 
suas vivências. 
 

Palavras-chave: Poesia Slam, Forças centrípetas e centrífugas, Grupos minoritários. 

TITLE: Series and Serial Readers: Reading as a Practice to Decolect 

Abstract 

The present study aims to understand how Slam Poetry is used by minority groups as a 
cry of protest, as a means of (re) existence, thus being a type of centrifugal 
(decentralizing) force. It is not today that we find everywhere in the world artistic 
manifestations that increasingly take over public spaces, such as hip-hop, graffiti and 
slam poetry. In the present work, we decided to analyze how the Slam acts in the 
dispersion of the centripetal forces (centralizing forces) that try to keep a monological 
discourse about the groups mentioned at all times, be those of the canon that always 
tries to mold what is literature and / or even the centripetal forces exerted by a 
government that tries to extinguish these marginal groups. To this end, we rely on the 
dialogical perspective of language assumed by the Bakhtin Circle (BAKHTIN, 2011), with 
emphasis on the postulates of centripetal and centrifugal forces (2015). The analysis 
consists of a qualitative research, located in the field of Applied Linguistics, in addition to 
the use of Ginzburg's (1998) indicative paradigm. We collect videos from the YouTube 
media platform, as it is also through the networks that Poetry Slam is gaining ground and 
becoming known. Thus, we realize that Poetry Slam groups spread in this way by 
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enabling a space where everyone finds space to release their voice and share their 
experiences. 

 
Keywords: Poetry Slam, Centripetal and Centrifugal Forces, Minority Groups. 

Introdução 

Assim como a literatura de Ferréz, marcada por uma linguagem popular, palavrões e 
denúncias voltadas ao grupo dominante, a poesia slam também é considerada literatura 
marginal, pois, além dela ser produzida, em sua grande maioria, por grupos que estão 
às margens, ela se afasta do discurso dominante, o discurso do cânone, o discurso 
daquilo que é literatura, daquilo que é poesia, daquilo que tem qualidade. A poesia slam 
não obedece a esquema de rimas ou de versos, nem à linguagem rebuscada, fugindo 
de qualquer força centralizadora imposta pelo discurso canônico, e, quando o faz, 
geralmente tem-se uma tentativa de ironizar, criticar 

A escolha do gênero dessa pesquisa justifica-se pelo crescimento do slam em todo o 
Brasil, um gênero que nasceu devido à necessidade de fazer com que a poesia 
chegasse a todas as pessoas, em todos os grupos, mas que hoje não cresce só por 
isso, mais também pela necessidade que grupos historicamente silenciados têm de 
falar, de serem ouvidos e de (re)existirem. Justifica-se ainda pelo poder que esse gênero 
tem em fazer com que algumas pessoas se identifiquem e como ele serve de voz não 
só para o poeta que recita o poema, mas também como um meio para denunciar um 
sistema que não só não dá importância para esses grupos, mas que também os empurra 
cada vez mais para além das margens, tentando extinguir qualquer um que não se 
encaixe nos padrões estabelecidos pela classe dominante. Dessa forma, ao mesmo 
tempo em que causa esse sentimento de identificação, causa também a rejeição da elite 
brasileira e de apoiadores do atual governo. 

O objetivo dessa pesquisa é justamente entender de que maneira a poesia slam age 
como uma força centrífuga, mediante todos os padrões estabelecidos por essa classe 
dominante a qual é formada pela heteronormatividade, branquitude, cristianismo e 
patriarcado. Para isso, escolhemos um poema chamado Século XXI de autoria e 
performado pelo poeta/slammer Weslley Jesus (WJ) em uma apresentação para o canal 
do Slam Grito Filmes, esse que além de ser um grupo de slam, também possui um canal 
na plataforma Youtube. Para realizarmos esse trabalho, lançamos mão da perspectiva 
dialógica da linguagem assumida pelo Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2011), dando 
ênfase nos postulados de forças centrípetas e centrífugas (2015). 

 

Metodologia 

 

Esse trabalho se constitui de uma pesquisa qualitativa, situada no campo da Linguística 
Aplicada, uma vez que a LA permite a interação entre diversas outras áreas, 
contribuindo, de maneira fundamental, para a busca de respostas para as 
áreas/disciplinas inseridas em um estudo que é realizado de forma cooperativa. Por 
essa razão, a Linguística Aplicada pode ser considerada indisciplinar, como acentua 
Moita Lopes, (LOPES, Moita, 2006) além de ter a diversidade como uma especialidade. 
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Para validarmos nosso estudo, nos ancoramos na perspectiva dialógica da linguagem 
assumida pelo Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2011), sobre forças centrípetas e 
centrífugas (2015), com o propósito de compreender de que forma essa poesia funciona 
como um ato político nessa descentralização. Essa pesquisa faz uso do método 
indiciário de Ginzburg (1998) o qual situa o pesquisador como alguém que participa 
ativamente do processo, aqui o pesquisador não é só observador, mas experienciador 
também. 

Nosso corpus é composto por um vídeo selecionado do canal de Youtube Grito Filmes, 
que também dá nome a um grupo de slam, uma vez que essa plataforma contém uma 
grande quantidade de vídeos com uma ótima qualidade, o que auxilia para compreensão 
da letra dos poemas. Escolhemos um vídeo em que há duas apresentações, mas 
apenas a primeira será objeto de estudo. 

Para a seleção do vídeo, levamos em consideração alguns critérios, tais quais: ser 
publicado no canal do Slam Grito Filmes, a temática, a qual deveria ser voltada para 
alguma crítica social, o tempo de duração de apresentação, um poema que não levasse 
mais de três minutos (embora o vídeo escolhido tenha, em seu total, 5 minutos e 15 
segundos, a primeira apresentação, a qual selecionamos para esse trabalho, possui 2 
minutos e 40 segundos) e que no vídeo fosse possível entender claramente as palavras 
proferidas na apresentação, uma vez que seria necessário a transcrição de algumas 
partes para a análise presente neste trabalho. 

 
Resultados e Discussões 

 

O Poetry Slam, como é chamado nos Estados Unidos, surgiu em Chicago (EUA), por 
volta dos anos 80. É mais ou menos dessa época de que se tem notícia de uma primeira 
"manifestação" de poesia slam e o responsável por isso foi o Mark Kelly Smith (o qual 
ficou conhecido como Slam Papi), um trabalhador da construção civil e poeta de 
Chicago. Ele acreditava que a poesia estava muito ligada à academia, o que a tornava 
muito elitizada, por isso pensou numa forma mais livre de fazê-la. Em 1990, ele 
organizou a primeira competição nacional de slam e, desde então, há edições até hoje 

nos Estados Unidos. 

No Brasil, as primeiras manifestações desse tipo de poesia só surgiu nos anos 2000. A 
apresentadora Roberta Estrela D'alva passou uma temporada nos Estados Unidos, 
onde conheceu grupos de Poetry Slam, ao retornar para o Brasil, em 2008, procurou 
algum grupo de poesia falada, porém não encontrou. Devido a isso, decidiu criar um 
slam, junto a amigos, o qual conhecemos hoje por ZAP, Zona Autônoma da Palavra, 
primeiro grupo brasileiro de poesia slam de que se tem notícia. 

Desde então, esse grupo não só se popularizou, criando vários eventos e batalhas de 
slam, como também impulsionou, de certa forma, o aumento no número de slams. 
Segundo Estrela D’alva, em uma entrevista para o canal de Youtube “Sesc em Santa 
Catarina”, hoje, há mais de 500 grupos espalhados pelo mundo. Além do ZAP, há outros 
grupos bastante famosos no Brasil, como o Slam da Guilhermina, Slam Resistência, 
Slam das Minas, Slam Grito Filmes, Slam Sujeira entre outros. Também é importante 
destacar grandes nomes de poetas ou slammers, como também são chamados: a 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1388 

 

própria Roberta Estrela D'alva, Weslley Jesus (do qual escolhemos o vídeo para 
analisarmos), Xamã, Gabz, Lucas Afonso, Mariana Felix e Daniel Carvalho. 

Não existe nenhuma tradução específica para a palavra Slam, os dicionários online 
revelam que “slam” seria algo como o barulho/estrondo de uma porta sendo fechada 
com violência. Podemos dizer que slam realmente faz um estrondo, mas, não estrondo 
de uma porta fechando-se, mas sim uma porta abrindo-se, escancarando-se, trazendo 
à tona muitos problemas de cunho social. É possível ouvir poemas sobre racismo, 
homofobia, miséria, machismo, corrupção, violência (seja ela qual for) etc. Por isso, 

poesia slam é, além de muitas outras coisas, um grito de protesto. 

Como funciona o slam 

O slam acontece em forma de campeonato e, por isso, assim como qualquer outro, 
possui regras: todas as performances devem ter, no máximo, três minutos de duração. 
Assim que o poeta se dirigir ao público o tempo começará a ser contado; os poetas têm 
10 segundos, após os três minutos para finalizar a apresentação (passado esse tempo 
limite de tolerância, cada segundo a mais é descontado da nota recebida, ao final, pelo 
poeta como mostrado na imagem 1. Os juízes darão a nota sem intervenção de alguma 
possível penalidade, apenas quando o apresentador for anunciar a nota dada pelos 
juízes ao participante, falará sobre a penalidade de tempo, caso o poeta tenha sido 
penalizado. 

Os juízes, por sua vez, são escolhidos em meio a plateia, ao total, são selecionados 
cinco pessoas, não é preciso ter nenhuma formação acadêmica para ser escolhido, uma 
vez que o slam considera que qualquer pessoa é capaz de ter uma opinião válida sobre 
as apresentações. Os juízes darão notas de 0 a 10, sendo essa última a nota máxima. 
Cada poema receberá cinco notas, a mais alta e a mais baixa serão descartadas e as 
três restantes serão somadas, chegando, desta forma, a nota final da performance. As 
notas são atribuídas dessa forma para que haja menos chance de empate. 

Os poemas precisam ser autorais e inéditos e a cada rodada é necessário que o poeta 
apresente um novo poema para performar. Cada campeonato é dividido de forma 
diferente quanto ao números de rodadas, uma vez que irá depender do número de 
participantes na competição. Os poetas não poderão fazer uso de nenhum recurso 
audiovisual, como microfone, batidas ou qualquer tipo de apetrechos, isso para que o 
foco seja voltado para as palavras proferidas pelo poeta. Mas caso haja algum tipo de 
auxílio como microfone, por exemplo, todos os participantes poderão fazer uso, pois é 
preciso que as condições sejam iguais para todos dentro da competição. 

O apresentador não só é responsável por anunciar as notas para os participantes e para 
plateia, mas também por apresentar cada poeta ao público. Além disso, ele conduzirá 
as apresentações para que tudo acontece dentro do tempo estipulado, deverá incentivar 
a participação da plateia, como aplausos para os competidores, mas ele deve ser 
totalmente imparcial, qualquer entusiasmo precisa ser contido. 

O avanço do Slam 

O Slam vem ganhando espaço no mundo justamente por ser um meio utilizado por 
grupos historicamente marginalizados, uma vez que esses encontram na poesia slam 
um microfone para mostrar ao grupo dominante que eles querem ser ouvidos. Um dos 
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maiores e mais conhecidos poemas é o de Lucas Afonso, em uma apresentação no 
Slam Resistência, na qual ele critica tanto a PEC 55 quanto as manifestações de apoio 
ao golpe sofrido pela então presidente Dilma Vana Rousseff (mesmo sem citar o nome 
dessa) as quais ocorreram em 2016, critica, ainda, a “imparcialidade” do juiz do caso. 
Logo de início, o poeta recita o seguinte trecho: “Aí, aí, não que eu não peque, mas essa 
PEC tá tirando a favela, mas um gol contra que muita gente comemorou. É cada 7x1 
que cai na conta do trabalhador. A mão que bateu panela, não é a mão que lava panela. 
Foi pra janela cantar o hino de camisa amarela? ” 1(SOCIEDADE DOS POETAS 

MORTOS, 2017) 

Nesse poema, podemos perceber claramente as referências trazidas pelo poeta e isso 
é fundamental para a relação que a poesia slam tem com a realidade social dos grupos 
marginalizados e como ela atua como uma força dispersante. Para isso, é necessário 
sempre fazermos relação com os acontecimentos em que os poemas foram recitados 
pelos slammers. No presente trabalho, como escolhemos o poema “Século XXI”, do 
Weslley Jesus, é preciso entendermos a situação do negro no Brasil, uma vez que o 
poeta é um jovem negro. Por isso, recorremos aos dados do Atlas da violência que foi 
disponibilizado em 2019. Em segundo, precisamos entender o conceito de forças 
centrífugas e centrípetas desenvolvido pelo Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2009) para 
que entendamos como a poesia slam espalha, por meio do suas rimas, o discurso 
dominante. 

No Brasil, desde a colonização, a situação das pessoas negras sempre foi 
marginalizada. Ora sendo escravizadas, e recebendo todo o tratamentos que uma 
pessoa negra era digna naquela época, ora sendo obrigadas a subir o morro quando 
receberam alforria e não foram inseridos em nenhuma política de "inserção" à sociedade 
naquele momento. Não é por acaso que as classes mais pobres, ainda hoje, são 
formadas, em sua grande maioria, por pessoas negras. São essas pessoas que também 
representam a maior parte da população que está inserida em condições insalubres de 
trabalho. Também não é por acaso que essas pessoas representam o maior número 

entre a população carcerária e o maior número de vítimas de homicídios. 

De acordo com Cerqueira et al (2019), uma pesquisa realizada pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública 
(FBSP) mostra que, em 2017, 75,5% das vítimas de homicídios eram indivíduos negros, 
o estudo levou em consideração a soma de negros ou pardos, uma classificação 
utilizada tanto pelo IBGE quanto pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). 

Além disso, o estudo também revelou que a taxa de homicídios para cada 100 mil 
pessoas negras foi de 43,1, enquanto a taxa de homicídios de pessoas não negras foi 
de 16 para cada 100 mil pessoas brancas, indígenas e amarelas. A pesquisa mostrou 
que a letalidade racial no Brasil teve uma piora e que, em um período de dez anos (2007 
a 2017), a taxa referente a pessoas negras aumentou 33,1%, por sua vez a de não 
negros apresentou um aumento de 3,3%. O mesmo estudo analisou a variação no último 
ano e concluiu que enquanto a taxa de mortes de não negros teve uma relativa 
estabilidade, tendo uma redução de 0,3%, a de negros cresceu 7,2%. (CERQUEIRA et 
al, 2019) 

A performance de Weslley Jesus é tecida por críticas ao tratamento que as pessoas 
negras e pobres recebemos na sociedade brasileira. Podemos destacar os seguintes 
versos: “A escravidão acabou?/ Quem te enganou na resposta?/ Se acabou, por que eu 
sinto a dor do chicote nas costas?/ Dói, o suor bate e arde/Vocês podem me chamar de 
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tudo, só não pode me chamar de covarde.”2 Aqui, o poeta critica diretamente o discurso 
sobre o fim da escravidão no fim do século XIX, agindo diretamente como uma força 
centrífuga, pois, embora a princesa Isabel tenha sancionado, por pressão política, a Lei 
Áurea, os reflexos de 300 anos de escravidão reflete na situação atual do negro 

brasileiro. 

Para Bakhtin (2015), as forças centrífugas são aquelas que atuam de maneira 
descentralizadora, ou seja, que vão de sentido contrário ao que centraliza, uniformiza, 
e, de certa forma, limita. Esse tipo de força age de maneira contrária às forças 
centrípetas (as que tentam puxar para o centro, para o discurso dominante). No trecho 
“A escravidão acabou?/Quem te enganou na resposta?” Weslley faz uso da poesia para 
ir de encontro ao discurso dominante, algo comum na literatura marginal e no rap, como 
no trecho de “Boa esperança”, do rapper brasileiro Emicida: “E os camburão o que 
são?/Negreiros a retraficar/Favela ainda é senzala, Jão!/Bomba relógio prestes a 
estourar”. 

Em ambos trechos, do poema e da música, podemos observar a atuação de forças 
descentralizadoras que visam desbancar a tentativa de discurso monológico sobre a 
situação do negro. Ainda sobre isso, podemos destacar os seguintes versos que dão 
início ao poema de Jesus: “Eu preciso falar, século XXI, onde tudo é comum/Policial que 
confundiu nego com um traficante, matou, foda-se/Era só mais um/Esse é o Brasil, e 
esse é aqui é meu povo/Eu aposto 100 mil contigo, que amanhã ele confunde de 
novo/Amanhã, depois e novamente/De dez traficante que morre, nove é inocente”. 
Nesse trecho, podemos fazer relação com o número de casos de homicídios cometidos 
pela polícia brasileira. 

O Brasil tem a polícia que mais mata e a que mais morre, um levantamento do Anuário 
do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que a polícia, entre 2015 e 2016 
matou 963 pessoas brancos e 3.240 pessoas negras, ou seja, mais do triplo do número 
de brancas. (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA) Podemos inferir, 
novamente, que o trecho no parágrafo anterior, mais uma vez age com uma força 
descentralizadora, sendo, dessa forma, um grito de protesto contra o genocídio da 
população negra. 

O último trecho do poema que selecionamos para reafirmarmos o que estamos 
desenvolvendo desde o início desse artigo pode ser interpretado como uma crítica à 
academia, uma vez que Weslley Jesus faz uma alusão ao ato de escrever poesia 
quando diz os seguintes versos: “Mas eu sou traficante também, hem?!/Representante 
de Coelho Neto/A minha índole é a leitura e o meu fuzil é o papo reto.” Nesse fragmento, 
o slammer afirma ser um poeta, o qual sabemos que não se encaixa nos padrões de 
poeta estabelecidos pelo cânone, sendo alguém que se distancia do discurso 
centralizador que tenta moldar a poesia, a arte. 

1 Como a poesia slam se trata de um tipo de poesia falada e, durante a análise, é preciso 
transcrever alguns trechos, a organização dos versos é feita pelas autoras do presente 

trabalho. 

2 O poema completo se encontra nos anexos (imagem 3). 

 
Conclusão 
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A partir da análise realizada, percebemos como a poesia slam difunde-se de forma 
rápida, uma vez que recebe todas as pessoas que queiram aproximar-se da arte, sem 
estar ligadas à academia. O slam é um espaço de práticas sociais onde todos têm 
espaço para denunciar, por meio da voz e compartilhar suas vivências. Essa poesia é, 
ainda, uma forma de protestar, a qual grupos marginalizados falam diretamente para 
aqueles que tentam mantê-los em uma condição de (sub)existência. 

Na atual conjuntura política, podemos afirmar que a simples (re)existência de grupos, 
como os negros, os LGBTQI+ e as mulheres, é um ato político, é uma forma de protestar 
contra os padrões estabelecidos pela classe dominante, é exigir que ouçam as suas 
dores e que não aceitarão serem empurrados para a inexistência. 
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(Imagem 2 – Vídeo da performance de WJ) 
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(Imagem 3 - Poema Século XXI) 
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TÍTULO: Sitzen: uma proposta de redesign para os materiais encontrados no 

Departamento de Materiais e Patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. 

Resumo 

 

O presente artigo tem como objetivo descrever o processo de desenvolvimento de novos 
produtos a partir dos materiais existentes no Departamento de Materiais e Patrimônio 
da UFRN, setor responsável por coordenar, gerenciar e realizar o controle patrimonial 
dos bens móveis e imóveis da Universidade. Dessa forma, o trabalho propõe ações de 
redesign tendo como matéria prima os produtos descartados, a fim de atender as 
necessidades da comunidade acadêmica e aumentar o ciclo de vida dos materiais 
dentro da Instituição. 

 
 
Palavras-chave: Redesign. Sustentabilidade. Ciclo de vida do produto. 

TITLE: Sitzen: A redesign proposal for materials found in the Department of Materials 

and Heritage of the Federal University of Rio Grande do Norte. 

Abstract 

 

This article aims to describe the process of developing new products from existing 
materials in the Department of Materials and Patrimony of UFRN, sector responsible for 
coordinating, managing and carrying out the patrimonial control of the University's 
movable and immovable property. Thus, the work proposes redesign actions having as 
raw material discarded products, in order to meet the needs of the academic community 
and increase the life cycle of materials within the institution. 

 
 

Keywords: Redesign. Sustainability. Product life cycle. 

Introdução 

A sociedade contemporânea vive uma realidade baseada no alto desenvolvimento 
tecnológico e no consumo exacerbado, o que gera um impacto social e ambiental para 
o planeta devido a redução da vida útil dos novos produtos. Diante desse contexto, o 
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descarte acaba se tornando um grande problema a ser enfrentado principalmente pelas 
instituições públicas. 

Na UFRN, a existência do Departamento de Materiais e Patrimônio contribui para 
minimização dos impactos causados pelo descarte de materiais e equipamentos, pois 
são realizadas doações e ações de alienação que visam a sua venda para sucateiros. 
Ainda assim, observa-se que o ciclo de vida do produto que segundo Manzini (2011) 
refere-se a trocas (input e output) entre o ambiente e o conjunto dos processos que 
acompanham o nascimento, vida e morte de um produto, não são respeitados. 

Dessa forma, o projeto Sitzen nasceu da necessidade de melhor destinar os materiais 
existentes no Galpão Servidor Maureci José Alves (DMP) e assim, prolongar a vida útil 
destes através de ações de redesign, que no seu conceito mais amplo, consiste na 
reformulação do design de um produto, conceito visual ou sistema. Além disso, reduzir 
o acúmulo de materiais e aumentar a visibilidade dos bens dentro da UFRN, servindo 
de exemplo e mostrando ser uma alternativa viável e socialmente justa para lidar com o 
problema do descarte dentro na Instituição. 

 

Metodologia 

 

A metodologia utilizada pelo o projeto Sitzen nasceu como uma proposta viável de 
redesign para o desenvolvimento de produtos a partir dos materiais existentes no 
Departamento de Materiais e Patrimônio da UFRN. Ela foi composta pelas seguintes 
fases: 

1.Seleção de material; 

2.Identificação da oportunidade de projeto; 

3.Conceituação; 

4.Anteprojeto e estudos de viabilidade; 

5. Execução do projeto; 

6. Disseminação; 

Inicialmente foi realizada uma visita ao DMP a fim de se conhecer a sua estrutura física, 
o seu funcionamento e os materiais presentes. Durante essa parte do processo, 
observou-se a grande dificuldade na escolha dos materiais devido à disposição destes 
no interior do galpão. Os usados e/ ou danificados encontravam-se amontoados e os 
novos, embalados e agrupados, dispostos de forma inadequada comprometendo o seu 
uso futuro. 

Ainda durante essa visita, foram selecionadas chapas de MDF (Medium Density 
Fiberboard) e similares, que eram partes de móveis. Além de serem muito versáteis, 
são materiais resistentes compostos por fibras de madeira. Suas superfícies 
homogêneas permitem cortes em qualquer sentido e trabalhos muito precisos, bem 
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como a aplicação de qualquer tipo de revestimento e acabamento, sendo considerado 
assim, os materiais ideais para móveis planejados.As figuras 1 e 2, mostram com mais 
detalhes o material escolhido. 

A segunda fase consistiu em identificar uma oportunidade de projeto para o material 
escolhido. Levando em consideração as propriedades do MDF e similares, a formas já 
existentes e pensando no seu melhor aproveitamento,foram realizados 
esboços manuiais nos quais viam-se muito a presença de assentos (figuras 3 e 4). 

Diante disso, na fase de conceituação e após o estudar algumas possibilidades de nome 
para o projeto, optou-se por chamá-lo carinhosamente de Sitzen, palavra derivada do 
latim sedere, que significa sentar. Além disso, iniciou-se uma busca por referências 
visuais capazes de conceder ao projeto uma identidade. A maior inspiração foi o prédio 
anexo do Departamento de Artes, do qual o curso de bacharelado em Design faz parte 
e onde os assentos seriam colocados. Foram extraídos cores e formas para os compor, 
a fim de criar uma sintonia com o espaço (figuras 5, 6 e 7). 

Após a escolha do nome e das referências visuais iniciou-se a etapa de anteprojeto e 
estudos de viabilidade, no qual foi realizado o levantamento de custos e os materiais 
que seriam utilizados na fase de desenvolvimento do projeto (figura 8). Foram 
levantados os preços dos tecidos e as estampas ideais para revestir os assentos, o 
custo e a espessura da espuma para o estofado, bem como o plano de corte das chapas 
de MDFe similares para otimizá- los e evitar desperdícios. 

Em seguida, a fase de execução do projeto teve início. Depois de feito os planos de 
corte, as chapas foram levadas a uma marcenaria para que estes fossem executados e 
para essa tarefa, eles utilizaram a máquina seccionadora horizontal pneumática. Assim, 
com a material cortado foi possível parafusar e colar as chapas (Figuras 9 e 10). 

Com os bancos parafusados e colados, foi chegada o momento de confeccionar os 
assentos e para isso, contamos com o auxílio de um grampeador pneumático e um 
compressor. Inicialmente desenhou-se na espuma, com uma caneta hidrográfica, os 
moldes a partir dos assentos dos bancos. Após os moldes desenhados, cortou-se a 
espuma com uma tesoura. Em seguida, preparou-se a superfície do assento com uma 
camada de cola, que foi passada com o auxílio de uma trincha. E com essa superfície 
preparada, fixou-se a espuma. (Figuras 11 e 12) 

Enquanto os assentos secavam, foi possível fazer a marcação do corte nos tecidos 
escolhidos com a régua e com a caneta hidrográfica. Para o êxito nessa etapa do projeto 
e garantir o uso eficiente e inteligente do tecido, foi importante lembrar de somar a altura 
do assento, que em nosso caso, foi dada pela espessura do mdf mais a espessura da 
espuma, aproximadamente 5cm. Depois de cortado, o tecido foi colocado em ou de 
baixo do assento de forma a manter contado com a espuma. A partir disso, puxou-se 
bem o tecido para não ficar com nenhuma prega aparente e utilizou-se do grampeador 
pneumático para fixá-lo no assento. (Figuras 13, 14 e 15) 

Durante a confecção dos assentos, optou-se também por cobrir todo o banco com 
tecido, garantindo assim, unidade ao projeto e a cobertura completa das materias-
primas, o mdf e similares. A seguir, a figura 16 mostra o banco sendo todo resvestido 
com tecido. 
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Para a disseminação, documentação e posterior continuidade do projeto foi feito uma 
conta em uma rede social, mais precisamente no Instagram. No perfil da Sitzendesign 
é possível encontrar todo o registro fotográfico do processo de desenvolvimento e 
produção dos bancos, que ao serem finalizados, passaram a compor os espaços de 

convivência do Departamento de Artes da UFRN. 

 
Resultados e Discussões 

 

Ao final do projeto foram confeccionados quatro bancos, dois individuais e dois duplos. 
Expostos no Anexo do prédio do Departamento de Artes, os bancos fizeram jus ao 
objetivo do trabalho e mostraram que unindo criatividade, metodologia e disposição é 
possível contribuir para um mundo mais sustentável. Além disso, mostrou-se uma 
alternativa viável a ser aplicada para amenizar a quantidade de resíduos gerados pela 
Universidade. As figuras 17,18 e 19 mostram os resultado final do projeto e os bancos 
sendo utilizados. 

 
Conclusão 

 

Após visitas ao galpão Servidor Maureci José Alves (DMP), foi notado um grande 
acúmulo de materiais e também, uma oportunidade para desenvolver projetos de 
redesign, com o intuito de prolongar o tempo de circulação dos produtos institucionais 
antes do seu descarte. 

Ao finalizar o projeto Sitzen, pode-se perceber que além de ser uma alternativa viável, 
a partir dele, o descarte de materiais pode ser retardado. Sendo assim, novos bens 
deixarão de ser adquiridos e os existentes passarão a ser reutilizados com novas 
funcionalidades e aplicações. Há um ganho econômico, social e ambiental por parte da 
instituição, na medida que menos resíduos serão descartados e os materiais 
direcionados a suprir e realizar outras atividades. No caso do projeto, compor os 
espaços de convivência do Departamento de Artes. 

Assim, O projeto Sitzen mostra as potencialidades dos materiais existentes no galpão e 
contribui para a realização de ações sustentáveis no âmbito da Universidade. Neste 
artigo estão descritas todas as fases e detalhes do processo, servindo como modelo de 
metodologia para o redesign de produtos a partir de materiais descartados e além disso, 
como exemplo ao incentivar outras universidades a repensarem o seu descarte e a 
aderirem a ideia, transferindo assim, o conhecimento obtido durante a realização do 

projeto. 
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Figuras 1: chapas de MDF provenientes de móveis desmontados. Fonte: Autoras, 2019. 
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Figuras 2: chapas de MDF provenientes de móveis desmontados e uma parte de um 
móvel de escritório. Fonte: Autoras, 2019. 
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Figuras 3: Esboços manuais do projeto. Fonte: Autoras, 2019. 
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Figuras 4: Esboços manuais do projeto. Fonte: Autoras, 2019. 
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Figuras 5: Prédio anexo do Departamento de Artes da UFRN. Fonte: Autoras, 2019. 
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Figura 6: Prédio anexo do Departamento de Artes da UFRN. Fonte: Autoras, 2019. 
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Figuras 7: Prédio anexo do Departamento de Artes da UFRN. Fonte: Autoras, 2019. 
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Figuras 8: Levantamento de custos dos materiais a serem utilizados. Fonte: Autoras, 
2019. 
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Figura 9: Peças de MDF sendo coladas e parafusadas. Fonte: Autoras, 2019. 
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Figura 10: Peças de MDF sendo coladas e parafusadas. Fonte: Autoras, 2019. 
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Figuras 11: Confecção dos assentos dos bancos. Fonte: Autoras, 2019. 
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Figura 12: Confecção dos assentos dos bancos. Fonte: Autoras, 2019. 

 

 

Figura 13: Processo de estofamento. Fonte: Autoras, 2019. 
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Figura 14: Processo de estofamento. Fonte: Autoras, 2019. 
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Figura 15: Processo de estofamento. Fonte: Autoras, 2019. 
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Figura 16: Cobertura dos bancos. Fonte: Autoras, 2019. 
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Figura 17: Resultado final do Projeto Sitzen. Fonte: Autoras, 2019. 
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Figura 18: Resultado final do Projeto Sitzen. Fonte: Autoras, 2019. 
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Figura 19: Banco sendo utilizado. Fonte: Autoras, 2019. 
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TÍTULO: Proposta de redesign do arranjo físico do Galpão Servidor Maureci José Alves 

e os benefícios desse processo para o Departamento de Materiais e Patrimônio da 

UFRN. 

Resumo 

O presente artigo faz uma análise do arranjo físico e fluxo do Galpão Servidor Maureci 
José Alves, no Departamento de Materiais e Patrimônio (DMP) - departamento 
responsável por coordenar, gerenciar e realizar o controle patrimonial dos bens móveis 
e imóveis, incluindo os considerados inutilizados ou em desuso - da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), para compreender melhor as necessidades 
do mesmo e permitir a aplicação de um processo de redesign do layout e, por fim, chegar 
a uma solução adequada e coerente, considerando questões como otimização do 
espaço, volume de entrada e saída dos itens, movimentação de materiais e 
equipamentos, impactos na produtividade e, principalmente, melhorar a disposição dos 
materiais e equipamentos novos e usados armazenados, preservando a integridade e 
aumentando o ciclo de vida desses. 
 
Palavras-chave: Design. Redesign. Layout. Ciclo de vida. 

TITLE: Proposed redesign of the physical arrangement of the Shed Server Maureci José 

Alves and the benefits of this process for the Department of Materials and Heritage of 

UFRN. 

Abstract 

This paper analyzes the physical arrangement and flow of the Shed Server Maureci José 
Alves, in the Department of Materials and Patrimony (DMP) - department responsible for 
coordinating, managing and carrying out the patrimonial control of movable and 
immovable property, including those considered unusable or not. in disuse - from the 
Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), to better understand its needs and 
allow the application of a layout redesign process and, finally, arrive at an appropriate 
and coherent solution, considering issues such as optimization of space, entry and exit 
volume of items, movement of materials and equipment, impacts on productivity and, 
above all, improve the disposal of new and used materials and equipment stored, 
preserving the integrity and increasing their life cycle. 
 
Keywords: Design. Redesign Layout Life cycle. 

Introdução 

Para discutir sobre o termo redesign é importante, primeiramente, compreender o que 
é design. Derivado da palavra em latim “designare” e mais tarde adaptado para o inglês 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 1418 

 

como “design”, é a idealização, criação, desenvolvimento, configuração, concepção, 
elaboração e especificação de produtos. Atividade estratégica, técnica e criativa, 
orientada por uma intenção, objetivo, ou para a solução de um problema. Portanto, 
redesign ou re-design é a reformulação do design de algo, seja ele um produto, um 
conceito visual ou um sistema. Essa necessidade pode surgir por diversos motivos: pelo 
aparecimento de novas técnicas ou novos materiais, para eliminar falhas existentes ou 
como estratégia para renovação de produtos no mercado. 

Isto posto, foi desenvolvido um projeto denominado Sitzen abrangendo tal conceito, que 
se propôs a pensar em soluções de design para reformular os equipamentos inutilizados 
armazenados no Galpão Servidor Maureci José Alves, no Departamento de Materiais e 
Patrimônio (DMP), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O projeto 
resultou na execução de mobiliários, pensando em espaços de convivência para o 

Departamento de Artes (DEART), a partir de partes de móveis em MDF. 

Durante o processo de reformulação dos mobiliários, tendo em vista a abrangência do 
conceito de redesign, se achou coerente aplica-lo para reformular o próprio espaço do 
galpão. Uma vez que se acredita que tal processo ajude a minimizar os descartes de 

equipamentos da Universidade. 

 
Metodologia 

 

Logo na primeira etapa da execução do Projeto Sitzen, na seleção do material, houve a 
necessidade de um depósito melhor planejado, onde os objetos estivessem dispostos 
de forma mais acessível. Essa necessidade motivou uma análise do espaço físico do 
Galpão Servidor Maureci José Alves- DMP como um todo para chegar a possíveis 
soluções para modificações do seu layout. E submetê-lo a um processo de redesign, 
com o objetivo de conseguir melhorar a produtividade, ao mesmo tempo em que se 

aperfeiçoa a gestão do estoque. 

“Layout” é uma palavra inglesa, que significa, segundo o Dicionário Michaelis: 1. 
desenho, plano, esquema; 2. exposição, amostra; 3. equipamento; 4. leiaute, formato. 
O layout engloba elementos como texto, gráficos, imagens e a forma como eles se 
encontram em um determinado espaço. Neste último, o layout pode ser sinônimo de 
"arranjo físico", ou seja, o modo como estão organizados os equipamentos, máquinas, 
ferramentas, produtos finalizados e mão de obra dentro da empresa. Um bom layout 
pode ter um efeito na produtividade do depósito, podendo também reduzir os custos 

(por significar menos desperdícios) e perda de tempo. 

Farão parte do processo de elaboração do layout as seguintes etapas: 

1 - Levantamento da situação atual, tomando conhecimento e estudo da rotina do 
depósito; relacionando os materiais e equipamentos e cada operação necessária. Além 
do intervalo de tempo existente entre as operações. Resumindo, o projeto de arranjo 
físico deve ser iniciado com a análise do sistema de operações atuais do galpão do 
Departamento de Materiais e Patrimônio (DMP), visando estabelecer o fluxo mais 
racional possível, tanto de materiais, quanto das operações de trabalho. 
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2 - Soluções e alternativas de organização do layout do depósito para facilitar o processo 
de separação dos produtos, o tornando mais ágil e alinhado. Atendendo questões de 
acessibilidade e formas de armazenamento. 

3 - Consolidação da solução escolhida com o desenvolvimento de um modelo 3D, para 

melhor visualização dos conceitos utilizados e avaliação da proposta do layout. 

 
Resultados e Discussões 

 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL DO GALPÃO 

Para o levantamento da situação atual (Anexo 1), é necessário listar os produtos 
encontrados no Galpão Servidor Maureci José Alves para melhor compreensão e 
análise dos materiais e equipamentos armazenados. São eles, basicamente: 

- equipamentos elétricos: luminárias, ares-condicionados, ventiladores, bebedouros 

simples e industriais, balcão self-service térmico, refrigeradores, câmeras de segurança; 

- equipamentos de informática: monitores de computador, mouses, teclados, 
impressoras, notebooks, gabinetes de computador, projetores. 

- equipamentos hospitalares: escadas hospitalares de dois e três degraus, suporte para 

soro, macas, microscópios, cadeiras de roda, incubadoras para bebês. 

- móveis: cadeiras escolares de madeira e metal com e sem suporte para livros, cadeiras 
escolares de plástico e metal com e sem suporte para livros; carteiras escolares, sofás, 
poltronas giratórias, mesas, birôs, armários de metal e de madeira, gaveteiros de metal 
e de madeira, estantes de metal, etc. 

- equipamentos diversos: quadros escolares brancos e verdes, quadros de avisos. 

Eles se dividem entre novos e usados. Geralmente, os produtos novos se encontram 
embalados e agrupados quanto ao tipo por existir uma quantidade maior de itens - por 
exemplo, um agrupamento de carteiras escolares ou ares-condicionados -, mas, muitas 
vezes, são dispostos de forma inadequada, o que pode comprometer a integridade dos 
mesmos. Enquanto que os produtos usados inteiros e/ou suas partes, são amontoados 
sem preocupação quanto ao tipo do produto. 

Já as operações realizadas diariamente são: 

- carga e descarga de produtos novos e usados: o Departamento de Materiais e 
Patrimônio (DMP) é responsável por atender as demandas de materiais novos e receber 
materiais usados e/ou danificados, de outros departamentos e até outros campus da 
UFRN. 

- reserva de produtos: esporadicamente, quando outros setores da UFRN precisam de 
insumos, as pessoas responsáveis se dirigem ao DMP para verificar os itens disponíveis 
e acabam reservando para serem transferidos posteriormente. 
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- separação de produtos para encaminhar para outros departamentos: quando o pedido 
de novos produtos ou reservas são deferidos, esses produtos são separados para 
serem encaminhados para o destino final. 

- formação de lotes para alienação: para os produtos que ficaram inutilizados e que já 
estão armazenados há um determinado tempo, são formados lotes para serem leiloados 
a sucateiros. 

SOLUÇÕES E ALTERNATIVAS 

Ao refletir sobre soluções para o arranjo físico do Galpão Servidor Maureci José Alves, 
a primeira preocupação é sobre a eficiência do espaço. E quando se pensa sobre 
eficiência de espaços, se pensa em acessibilidade. Segundo o Dicionário Online de 
Português, o Dicio, acessibilidade é uma qualidade necessária para que qualquer 
pessoa tenha acesso, consiga ver, usar e compreender. 

A NBR 9050 (2015) afirma que acessibilidade “é possibilidade e condição de alcance, 
percepção e entendimento para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, 
mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e 
comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e 
instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona 
urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida” (ABNT, 2015, 
p. 2). A norma coloca como exclusividade às pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida, mas todos são beneficiados quando o ambiente ou produto é acessível. Ainda 
que algumas pessoas dependam da acessibilidade para ter equiparação de 
oportunidades, autonomia, conforto e segurança. Tornar os ambientes e produtos 
acessíveis a todos é fundamental para melhorar a qualidade de vivência, utilização, 
mobilidade e conforto das pessoas. 

Mesmo que o acesso ao galpão seja estritamente para pessoas autorizadas, se 
preocupar com a acessibilidade dentro de um ambiente é também se preocupar com a 
segurança das pessoas, promovendo boas condições de trabalho, isso inclui uma boa 
sinalização, iluminação e conforto térmico. 

Atualmente, a forma de como os produtos são dispostos, demonstra o mínimo de 
preocupação com esse quesito. São dispostos de forma aleatória em grandes 
amontoados, dificultando o acesso, circulação, visualização e ainda oferece risco de 
desmoronamento pelo mau posicionamento dos objetos. 

À vista disso, fazer uso do piso cromo-diferenciado e criar rotas acessíveis - trajetos 
contínuos, desobstruídos e sinalizados - com demarcações com tinta ou fita adesiva de 
cores contrastantes é importante para indicar passagens e áreas de perigo. Lembrando 
que a NBR 9050 recomenda que a largura mínima para a transposição de obstáculos 
isolados com extensão acima de 0,40 m deve ser de 0,90 m. Ou seja, quando houver 
um agrupamento de produtos maior que 0,40 m, a passagem deve ser de, no mínimo, 
0,90 m. Caso ao contrário, 0,80 m é o suficiente. 

E quando se trata de sinalização, a iluminação do ambiente, o contraste e da pureza da 
cor são grandes aliados para a legibilidade. A NBR afirma que “deve haver contraste 
entre a sinalização visual (texto ou figura e fundo) e a superfície sobre a qual ela está 
afixada, cuidando para que a iluminação do entorno - natural ou artificial - não prejudique 
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a compreensão da informação”. No depósito, a iluminação não é um problema, há 
iluminação natural em abundância, além da instalação de luminárias industriais. 

Além de grande utilidade para a segurança das pessoas, a sinalização é uma importante 
ferramenta de comunicação. Por esse motivo, é essencial a implementação de uma 
sinalização, indicando, por exemplo, os produtos novos, os reservados, os disponíveis; 
as zonas de perigo; risco de queda de materiais; as saídas existentes; os acessos e 
circulações de veículos e equipamentos; as áreas isoladas devido ao transporte e à 
circulação de materiais; a obrigatoriedade do uso de equipamentos de proteção 

individual, etc. 

Agora, falando da organização dos materiais e equipamentos dentro do galpão, é 
preciso levar em consideração o giro. Ou seja, o ideal é armazenar os itens que 
possuem maior saída (giro alto) em uma área mais próxima da expedição, diminuindo a 
distância percorrida, e em uma altura mais fácil de alcançar, facilitando a identificação. 
Por exemplo, os itens novos, já que foram comprados para suprir uma demanda e logo 
serão despachados para os setores carentes. Já os materiais menos populares (de 
baixo giro) podem ficar localizados em uma área mais afastada e em alocações 
superiores, já que não são requeridos com tanta frequência. Nesse caso, são os itens 
que chegam danificados, sem condições para reuso. 

Outro ponto importante relacionado à facilidade de encontrar os itens é a organização 
por meio de grupos de produtos. Ou seja, o ideal é criar categorias e agrupá-las dentro 
do estoque, criando seções e facilitando o processo de entrada e saída. Analisando a 
relação de materiais e equipamentos, poderia, se criar categorias e até subcategorias, 
como por exemplo: equipamentos de informática (, monitores, impressoras, gabinetes, 
notebooks); equipamentos hospitalares; móveis (móveis de madeira, móveis de metal); 

etc. 

Dependendo dos itens que são armazenados, existem necessidades especiais ligadas 
à temperatura, ventilação e umidade, entre outras. Esse também é um aspecto que 
precisa ser considerado no planejamento de um layout de depósito, pois tudo isso ajuda 
a garantir a integridade dos materiais. Evitando o inchamento dos móveis de 
compensado, a ferrugem dos de metal, o ressecamento dos de plástico, etc. 

RESULTADOS 

A proposta de layout, realizada em um software de modelagem 3D, para o galpão 
Servidor Maureci José Alves, no Departamento de Materiais e Patrimônio (DMP) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), é composta por sinalização 
cromo-diferenciada (explicado anteriormente neste trabalho) no piso, cujas seções em 
laranja indicam o espaço reservado para os equipamentos elétricos e equipamentos de 
informática; as verdes, os equipamentos hospitalares; as azuis, os móveis em geral; e 
as rosas, equipamentos diversos. Assim, os itens ficarão melhor administrados, fáceis 
de encontrar. Lembrando que essas categorias foram criadas a partir da análise da 
relação de materiais e equipamentos armazenados no galpão. 

É recomendado que os produtos novos sejam dispostos nas seções mais próximas da 
expedição, para facilitar o transporte, já que logo serão despachados. Enquanto que os 
menores e mais leves, sejam dispostos mais ao fundo do galpão, como, por exemplo, 
os equipamentos de informática, na área de cor laranja (Anexo 2). 
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O layout conta com três rotas acessíveis (trajetos sinalizados no piso e desobstruídos 
em amarelo), sendo uma central medindo 1,20 m de largura, e outras duas laterais 
medindo 0,90 m, conforme a NBR 9050, para melhorar o trânsito dentro do galpão. Além 
disso, há a indicação da área de carga e descarga de equipamentos, onde deve estar 
livre quando ocorrer tais eventos. Há também a sinalização dos extintores, que foram 
posicionados próximos às rotas acessíveis, para fácil acesso em casos de emergência 
(Anexo 3). 

 

Conclusão 

 

Para Helena Katz, “design é a organização das partes de um todo, de um modo que os 
componentes produzam o que foi planejado. Só que esse arranjo é sempre improvável, 
seja o design de algo extraordinário ou não. E isso ocorre porque o número de modos 
pelos quais as partes podem ser combinadas é excessivo. Cada arranjo não passa de 
uma quantidade enorme de possibilidades. Ou seja, cada arranjo realizado é tão 
improvável quanto todos os outros, não realizados” (KATZ, 2007, p. 198). Considerando 
essa afirmação, se percebe a importância de reinventar os “arranjos”, mesmo aqueles 
que, um dia, desempenharam um papel extraordinário. E o redesign oferece a 
oportunidade para essa reorganização necessária para o surgimento de novas 
possibilidades. 

Toda organização necessita de um arranjo físico que contemple as necessidades de 
espaço para operacionalização de suas atividades e esta instalação deverá permitir 
implementar de forma otimizada seus processos produtivos internos. Visto o acúmulo e 
a confusão na disposição dos equipamentos armazenados, o Galpão Servidor Maureci 
José Alves é merecedor do processo de redesign, para desenvolver melhor a sua função 
no DMP, facilitando o transporte dos equipamentos, melhorando a qualidade do 
armazenamento, preservando a integridade dos itens e promovendo mais chances de 
serem reutilizados. E, até mesmo, por um ponto de vista sustentável, o novo arranjo 
pode beneficiar a gestão de resíduos, separando os itens que forem descartados para 
uma destinação correta. 
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planta baixa do novo layout do dmp 
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perspectiva frontal da proposta de layout para o dmp 
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TÍTULO: A escrita do professor no trabalho docente 

Resumo 

Ainda que haja diversos estudos sobre letramento acadêmico-científico desenvolvidos 
nos últimos anos, como se observa nos estudos de autores, provenientes de várias 
tradições de pesquisa (SWALES, 1990; BAZERMAN, 2006; ASSIS, 2010; MOTTA-
ROTH; HENDGES, 2010; OLIVEIRA, 2016, entre outros), é possível afirmar que não 
foram esgotadas as possibilidades de pesquisa nesse campo. Ainda se precisa de muito 
investimento teórico no campo. Tal necessidade decorre das dificuldades de leitura e 
escrita apresentadas por graduandos de vários cursos, o que justifica a continuidade 
dos estudos da área. É prática comum, por parte dos professores universitários, exigir 
dos discentes a elaboração e execução de gêneros textuais específicos do meio 
acadêmico (resumos, resenhas, fichamentos, ensaios, entre outros), fundamentando-
se na ideia de que o aluno já estaria familiarizado com tais modelos, embora não haja 
tempo nem espaço dedicados ao ensino de tais gêneros no currículo. Este projeto busca 
identificar as tensões estabelecidas entre os alunos e as produções textuais na 
academia e transformá-las em estratégias de ensino, a fim de minimizar as lacunas 
existentes no processo de formação docente. 
 

Palavras-chave: Gêneros textuais; letramento acadêmico; escrita; formação docente. 

TITLE: Access to and mastery of the genres in the text in worlds of literacy academic 

Abstract 

While there are a number of studies on literacy in the academic-scientific), developed in 
the last few years, as can be seen in the studies of individuals, drawn from various 
traditions of research (SWALES, 1990; BAZERMAN, 2006; ASSIS, 2010; MOTTA-
ROTH; HENDGES, 2010; OLIVEIRA, 2016, etc.), it can be argued that they were not out 
of the possibilities for research in this field. You still need a lot of investment in the 
theoretical field. This need arises from the difficulties of reading and writing and 
presented by the students of the various courses, and the reason for the continuation of 
studies in the area. It is a common practice on the part of the teachers of the university, 
requiring from the students to the design and implementation of the kinds of texts specific 
to the academic environment (abstracts, book reviews, fichamentos, testing, etc.), on the 
basis of the idea that a student would already be familiar with such a model, although it 
does not have the time or space devoted to the teaching of these genres into the 
curriculum. This project is aimed at identifying the tensions that are established between 
the students and the production of the textual in the academy, and to transform them into 
teaching strategies in order to minimize the gaps that exist in the process of teacher 
training. 
 
Keywords: mastery of the genres; literacy academic; writing; teacher training. 

Introdução 
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Acesso e domínio de gêneros textuais em mundos de letramento acadêmico Ainda que 
haja diversos estudos sobre letramento acadêmico-científico desenvolvidos nos últimos 
anos, como se observa nos estudos de autores, provenientes de várias tradições de 
pesquisa (SWALES, 1990; BAZERMAN, 2006; ASSIS, 2010; MOTTA-ROTH; 
HENDGES, 2010; OLIVEIRA, 2016, entre outros), é possível afirmar que não foram 
esgotadas as possibilidades de pesquisa nesse campo. Ainda se precisa de muito 
investimento teórico no campo. Tal necessidade decorre das dificuldades de leitura e 
escrita apresentadas por graduandos de vários cursos, o que justifica a continuidade 
dos estudos da área. Entendemos que a linguagem é um fenômeno social e histórico, 
usada de diferentes maneiras nos mais variados contextos sociais, e envolve as 
relações de poder estabelecidas na sociedade, portanto, também é um fenômeno 
ideológico. Quando se concebe que os gêneros textuais/discursivos são basilares nos 
processos comunicativos e, por conseguinte, na validação dos discursos, entendemos 
as tensões e dificuldades que se estabelecem na academia no processo de formação 
docente. É prática comum, por parte dos professores universitários, exigir dos discentes 
a elaboração e execução de gêneros textuais específicos do meio acadêmico (resumos, 
resenhas, fichamentos, ensaios, entre outros), fundamentando-se na ideia de que o 
aluno já estaria familiarizado com tais modelos, embora não haja tempo nem espaço 
dedicados ao ensino de tais gêneros no currículo. Estaria aí estabelecida a tensão 
encarada pelos discentes, como pontua Bartholomae (apud Bezerra, 2010): Cada vez 
que se senta para escrever para nós, o aluno tem que inventar a universidade para 
aquela circunstância – inventar a universidade, ou seja, uma ramificação dela, como 
História, Economia, Antropologia ou Inglês. Ele tem que aprender a falar nossa 
linguagem, falar como falamos, experimentar formas específicas de saber, selecionar, 
avaliar, relatar, concluir e argumentar que definem o discurso de nossa comunidade 
(BARTHOLOMAE apud BEZERRA, 2010. p. 2). Para a professora Maria do Socorro 
Oliveira, idealizadora deste projeto, conforme ela explana na justificativa do mesmo, tais 
tensões e dificuldades precisam ser averiguadas “sob pena de se continuar formando 
profissionais que não dominam as propriedades dos gêneros acadêmicos nem têm 
consciência do potencial epistêmico conferido a essas práticas” (OLIVEIRA, 2018). 
Frente a essa problemática surgem duas indagações: De que maneira estamos guiando 
a construção do conhecimento na graduação, sobretudo na iniciação à docência? E 
quais (re)orientações curriculares são promovidas em função de uma outra cultura de 
aprendizagem? Sendo assim, os objetivos deste estudo será responder tais questões 
estabelecidas no âmbito do letramento acadêmico. A saber: o Objetivo Geral 
Problematizar o modo como se faz uso dos gêneros textuais no campo da iniciação à 
docência, para a construção de saberes disciplinares próprios à formação docente. o 
Objetivos específicos • questionar o modo como se constrói o conhecimento disciplinar 
na universidade, particularmente no curso de Letras; • apreender as expectativas, 
disposições, desafios e tensões vivenciadas pelos alunos na construção do 
conhecimento situado no contexto de formação linguística; • apontar os processos de 
ruptura que ocorrem no processo de socialização acadêmica nessa área de 
conhecimento; • apresentar dispositivos didáticos e de pesquisa para a análise e 
didatização da leitura e da escritura acadêmica. 
 

Metodologia 

 
A primeira etapa deste projeto, conforme disposto em seu cronograma de execução, 
deu-se com o levantamento bibliográfico de estudos que se inseriam nos 
questionamentos já mencionados, a fim de construir um aporte teórico consistente para 
respaldar as possíveis reflexões futuras acerca dos novos estudos desenvolvidos. A 
apresentação desta revisão bibliográfica será apresentada a seguir, e constituirá a 
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essência deste relatório parcial de pesquisa. 1. Levantamento bibliográfico Orientada 
pela Professora Maria do Socorro Oliveira, idealizadora e coordenadora deste projeto, 
conforme já mencionada anteriormente, a pesquisa teve início com a leitura de 
produções textuais fornecidas pela orientadora supracitada, a fim de delimitar o nicho a 
ser estudo dentro da grande área para a conseguinte verticalização dos estudos na 
pesquisa. Para além desses, e por iniciativa da aluna-pesquisadora da Iniciação 
Científica, foram consultados outros textos acadêmicos disponibilizados no meio virtual. 
Vale salientar que os textos fornecidos pela orientadora foram trabalhados na forma de 
fichamento e, seguidamente, selecionados os que mais especificamente se afunilavam 
com a proposta da pesquisa. Portanto, abordaremos aqui os seguintes textos: 
Letramentos acadêmicos: abordagens sobre a escrita no ensino superior e a prática do 
gênero resenha crítica (Eliane Feitoza Oliveira, 2017) e A escrita nas práticas de 
letramento acadêmico (Marildes Marinho, 2010). Tais publicações contemplam, de 
alguma maneira, a necessidade de perceber as práticas de letramento na formação 
docente como sendo uma discussão ainda muito relevante, sobretudo por entender que 
os letramentos são múltiplos, dêiticos, ideológicos e críticos, bem como afirma a 
professora Maria do Socorro Oliveira. Para a estudiosa, é imprescindível compreender 
que enxergar o letramento como algo ‘singular’ é esquecer que a vida social é permeada 
por linguagem de múltiplas formas e destinada a diferentes usos. Nela, são veiculados 
gêneros diversos que são praticados por diferentes pessoas nas mais diversas 
atividades sociais, orientadas a partir de propósitos, funções, interesses e necessidades 
comunicativas específicas, não obstante a compreensão de que alguns textos são 
considerados canônicos e, por isso, mais legitimados que outros, socialmente. E é 
exatamente porque se constitui como algo ‘plural’ que vale a pena problematizar 
(OLIVEIRA, 2010. p. 329). Frente a necessidade de entendimento do letramento como 
sendo algo plural, dedicaremos o próximo ponto aos postulados de Eliane Feitoza 
Oliveira, em seu artigo intitulado Letramentos acadêmicos: abordagens sobre a escrita 
no ensino superior e a prática do gênero resenha crítica, no qual a autora imerge nos 
conceitos desenvolvidos por Lea e Street acerca das diferentes formas de abordagens 
de leitura e escrita na academia. 
 
Resultados e Discussões 

 
2. As abordagens de leitura e escrita no ensino superior De acordo com os postulados 
de Lea e Street (apud OLIVEIRA, 2017), três são as abordagens para a compreensão 
da escrita do aluno no ensino superior: habilidades de estudo; socialização acadêmica; 
e letramentos acadêmicos. 2.1. Habilidades de estudo: Na abordagem das habilidades 
de estudo há a valorização dos aspectos formais da escrita e do domínio da gramática 
como forma de qualificar o desempenho do aluno, de modo que aspectos culturais e 
sociais não são levados em consideração. A autora ressalta que, nessa abordagem, o 
aluno é visto pelas suas deficiências nas produções textuais, que tendem a funcionar 
como instrumentos de correção das falhas de ordem ortográfica e gramatical. 
Entendemos, assim, que quando olhamos o letramento por esse prisma, ignoramos à 
trajetória vivida pelo aluno e atribuímos somente a ele a responsabilidade de adequar-
se ao meio acadêmico, “de modo que qualquer insucesso com o uso da escrita, nesse 
domínio, passa a ser de inteira responsabilidade do aluno” (OLIVEIRA, 2017. p. 124). A 
autora afirma, ainda, que para Lea e Street (1998), essa abordagem pode causar uma 
transformação no entendimento do que seria ‘habilidade’, lançando luz a necessidade 
de entender a aprendizagem inserida no contexto social, bem como acontece na 
abordagem da socialização acadêmica. 2.2. Socialização acadêmica: Por socialização 
acadêmica a autora ilustra como sendo a inserção do aluno em um modelo de 
aprendizagem e interpretação proposto pelos professores do curso escolhido, sendo 
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esses os encarregados de introduzirem os alunos na cultura acadêmica, direcionando-
os quanto aos modos de se posicionarem através da utilização das mais variadas 
práticas discursivas. Neste ponto Oliveira (2017) faz uma crítica, pois, para ela, embora 
esse modelo pareça demonstrar mais empatia pelo aluno, enquanto principiante, e 
também aparente mais sensibilidade quanto aos aspectos culturais aos quais os 
discentes estão inseridos, a academia está posta em um ambiente de cultura 
homogênea, onde normas e práticas são repetidas pelos que buscam ascensão no 
espaço acadêmico. Nessa abordagem é certo que a língua “é um meio transparente de 
representação e que formas disciplinares particulares são meramente refletidas, ao 
invés de construídas, nos textos escritos” (LEA apud OLIVEIRA, 2017. p. 125). No que 
concerne à avaliação das práticas de leitura e escrita dos discentes, tanto a abordagem 
das habilidades de estudo, como a abordagem da socialização acadêmica, limitam-se 
a avaliar os níveis de compreensão dos alunos em contextos isolados, fazendo com que 
as lacunas existentes sejam preservadas. Tais lacunas podem ser averiguadas nos 
aspectos cognitivos, pela ausência de estratégias de antecipação, de ativação do 
conhecimento prévio e formulação de assuntos abordados em aula; e também pelos 
aspectos metacognitivos, através do não desenvolvimento das capacidades de 
estabelecer objetivos na leitura, e do controle e regulamento do próprio conhecimento 
(OLIVEIRA, 2017). 2.3. Letramentos acadêmicos: Nesse tópico, Oliveira (2017) relata 
que estudiosos da área denominada de Novos Estudos de Letramento se debruçam 
sobre pesquisas intituladas de “Letramentos Acadêmicos”. A autora afirma que, para 
esse grupo de pesquisadores, os letramentos são compreendidos como “práticas 
sociais e, portanto, como constitutivos dos vários setores que formam a instituição 
acadêmica, variando de acordo com o contexto e o gênero em que se inscrevem” 
(OLIVEIRA, 2017. p. 126). Mediante os postulados da pesquisadora, entendemos que 
a abordagem dos letramentos acadêmicos focaliza seus esforços no entendimento que 
os sujeitos conferem à escrita, analisando a história de letramento dos discentes, 
pesquisando suas identidades sociais e percebendo que o aluno sofre um processo de 
aculturação a fim de aderir um discurso que o classifique como pertencente ao meio 
acadêmico. Oliveira (2017) aponta, ainda, para o fato de que a identidade pessoal do 
estudante é, por vezes, contestada nas mais variadas disciplinas, frente a imposição de 
uma escrita marcada pela passividade, diferentemente da maneira a qual o aluno estava 
familiarizado, causando, muitas vezes, uma sensação de não pertencimento. 
Ressaltamos que a abordagem dos letramentos acadêmicos concebe a construção do 
conhecimento a partir da relação estabelecida entre a experiencia de aprendizagem do 
aluno e do ensino oferecido pelo professor. É possível, então, entender tal qual um 
processo de “transmissão e assimilação da aprendizagem” (OLIVEIRA, 2017. p. 127). 
Por fim, a autora enfatiza a importância de compreender as três abordagens de maneira 
complementar, pois, ao passo que é fundamental que o aluno domine as práticas de 
letramento da universidade, assim, as competências necessárias para a sua devida 
inserção acadêmica precisam ser desenvolvidas, e ainda se faz necessário levar em 
consideração sua cultura de letramento adquirida previamente. Sobre isso Marildes 
Marinho (2010) tece alguns apontamentos que veremos a seguir. 3. A escrita nas 
práticas de letramento acadêmico A professora Marildes Marinho, da Universidade 
Federal de Minas Gerais, publicou, em 2010, seu artigo intitulado de A escrita nas 
práticas de letramento acadêmico. Nesta publicação, a autora afirma, com base em 
declarações de professores e alunos, que são recorrentes as reclamações oriundas dos 
graduandos em relação as dificuldades nas produções textuais acadêmicas. Frente a 
isso, Marinho (2010) adverte que é necessário transformar tais queixas em propostas 
para o ensino e também para a pesquisa. Outro eixo para as ponderações realizadas 
pela estudiosa foram projetos de leitura e escrita na formação inicial (graduação) e 
continuada (pós-graduação) de professores, exclusivamente na disciplina de Leitura e 
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Produção de Gêneros Acadêmicos. Isto posto, Marinho (2010) lança mão de um 
questionamento indispensável: como instituir, nos cursos de formação docente, práticas 
de escrita, que possam funcionar, simultaneamente, como estratégia de formação e de 
pesquisa para se compreender as condições de formação do professor, supondo que 
ele deva se inserir cada vez mais em práticas de escrita e também capacitar e mediar 
seus alunos nos processos de inserção nessas práticas? (MARINHO, 2010. p.364). 
Para a pesquisadora, para além das estratégias leitoras do docente, é justo o interesse 
por um outro aspecto da relação com a escrita: ‘o lugar de autoria’. Sobre isso ela 
interroga “o que, para que e como se escreve nos cursos de formação?” (MARINHO, 
2010. p. 364), o que nos leva a refletir sobre de que modo esses futuros professores se 
relacionam com as produções textuais, retomando as conjecturas feitas por Oliveira 
(2017), sobre apagamento da identidade pessoal do aluno e a escrita na forma passiva. 
Segundo Marinho (2010), existe um hiato entre o modelo brasileiro de universidade e 
sua principal referência – as instituições americanas –, para as quais é basilar a “prática 
de pesquisa e ensino da escrita” (MARINHO, 2010. p. 366), como garantia de produzir 
e difundir o conhecimento. Tal distanciamento se justificaria, talvez, por um pressuposto 
de que todos os gêneros poderiam ser apreendidos ao longo da educação básica. 
Sendo assim, o aluno da universidade, embora inexperiente, estaria apto a desenvolver 
qualquer produção textual escrita, mesmo aquelas próprias da academia (ensaios, 
artigos, resenhas, entre outros). Orientada por concepções Bakhtinianas, Marinho 
(2010) ressalta a necessidade de se perceber a linguagem através de uma perspectiva 
sociocultural enunciativa, tendo em vista que a compreensão de um gênero é ‘um 
comportamento social’. Para Bakhtin (apud MARINHO, 2010. p. 367) “são muitas as 
pessoas que, dominando magnificamente a língua, sentem-se logo desamparadas em 
certas esferas da comunicação verbal, precisamente pelo fato de não dominarem, na 
prática, as formas do gênero de uma dada esfera”. A autora ilustra seu comentário com 
um relato de experiência de uma graduanda, que não teria reagido bem quando 
recebeu, do professor, uma nota inferior ao que ela julgava justa na correção de uma 
resenha acadêmica, tendo em vista suas práticas de letramento previamente adquiridas. 
Marinho ainda aponta para um aspecto que deve ser considerado: possivelmente os 
professores criam expectativas, por vezes irreais, no que se refere aos conhecimentos 
dos alunos sobre os gêneros acadêmicos. São esses mesmos alunos que, por falta de 
experiência, e também de habilidade necessárias, produzem textos com características 
artificiais, ou seja, que ainda não tem função social própria. Percebemos, então, que, à 
medida que o aluno se apropria dos textos, mais adquiri um ‘lugar de autoria’. “Por isso 
ler e escrever são atividades complementares, em que apenas se alterna o lugar de 
proeminência de uma delas, em um determinado momento da atividade de linguagem” 
(MARINHO, 2010. p. 369). Para a autora, é comum a crença de que bastaria ao aluno 
adquirir um conjunto de normas gramaticais e estratégias textuais próprias do meio 
acadêmico para sanar o problema que torna a relação do aluno com a escrita 
universitária “tímida, deficiente e inadequada”. Marinho (2010) apresenta mais uma 
crença comum do meio acadêmico. Para ela, muitos professores supõem que um 
trabalho de ensino-aprendizagem da escrita acadêmica é uma estratégia 
compensatória, interessada em oferecer aos alunos, que ‘têm dificuldades de leitura e 
de escrita’, a oportunidade de recompor lacunas de um processo de escolarização 
supostamente deficitário, de aprender aquilo que deveriam ter aprendido antes de entrar 
na universidade (MARINHO, 2010. p.371). De acordo com a autora, tais 
comportamentos produzem estigmas nos discentes e reforçam uma postura auto 
discriminatória por parte dos alunos, que afirmam não saber ler e escrever, sem 
considerarem a possibilidade de ser natural a falta de domínio de tais gêneros 
discursivos. Embora pontue que tem sido crescente a mudança de postura por parte 
dos professores, que começam a entender que a construção desses saberes faz parte 
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do processo acadêmico. Por fim, Marinho relata à problemática do professor que não lê 
e não escreve. E afirma que, se há esse discurso, há, também, a necessidade de se 
interrogar acerca do que se tem feito a esses professores nos cursos de formação, para 
desenvolvimento da leitura e da escrita, e até onde vai a responsabilidade das 
instituições, para que, a partir de então, sejam implementados projetos de ensino e 
pesquisa que tenham como fim a leitura e escrita na formação docente. Os eventos de 
letramento que ocorrem nas salas de aula universitárias são, conforme postula a autora, 
a matéria-prima que levará à compreensão das práticas de letramento. E mediante a 
análise de tais práticas, surgem diversas indagações: quem, para que e como se ensina 
o gênero acadêmico, em cursos superiores para a formação de professores? com que 
imagens ou representações mentais sobre a interação acadêmica os alunos lidam nos 
momentos de leitura e de escrita? como se constroem essas representações? quais são 
os conhecimentos prévios dos alunos sobre gêneros acadêmicos e em que medida são 
considerados ou ativados em situações de leitura e de escrita? que conhecimentos 
linguísticos e discursivos estão envolvidos na formação de habilidades e competências 
específicas dos gêneros acadêmicos, no campo da linguagem e da educação? 
(MARINHO, 2010 p. 376). Ao final, as considerações apresentadas por Marinho 
apontam para as tensões existentes nas relações dos alunos com as produções 
acadêmicas, assim como ressalta a necessidade de se desfazer as crenças cultivadas 
por professores e estudantes, a fim de tornar a realidade mais produtiva. A autora segue 
afirmando que, as dificuldades de professores e alunos serão amenizadas à medida que 
se investir na compreensão dos problemas através de ações planejadas. E arremata 
recordando as relações de poder existentes nas salas de aula, que são fatores que não 
podem ser desconsiderados, sob pena de limitar as dificuldades dos alunos tão somente 
a escassez de conhecimentos linguísticos, técnicos ou gramaticais. 
 
Conclusão 

 
Esta etapa do projeto, intitulada de Acesso e domínio de gêneros textuais em mundos 
de letramento acadêmico, buscou, pautada pelo seu aporte teórico, levantar 
questionamentos frente à necessidade de se verter um outro olhar para o letramento 
acadêmico e as produções de gêneros textuais. Tais apontamentos servirão de base 
para a próxima etapa da pesquisa, e auxiliará na construção de um olhar crítico acerca 
das tensões e dificuldades vivenciadas por professores e alunos nos domínios de 
gêneros textuais próprios da academia. Aspectos relevantes, tais quais os conceitos de 
habilidade de estudo, socialização acadêmica e letramentos acadêmicos tiveram 
destaque neste relatório, pela necessidade de entendimento de que tais aspectos são 
complementares entre si, e auxiliam na construção do conhecimento na graduação, 
sobretudo na formação docente. Foi fundamental tecer comentários acerca da 
necessidade de transformar às queixas sobre as limitações dos alunos, no que diz 
respeito às práticas de leitura e escrita, em propostas de ensino. Para a professora 
Maria do Socorro Oliveira a sugestão é utilizar os projetos de letramento como práticas 
que contextualizam a leitura e a escrita, possibilitando abordar os gêneros não como 
um ‘fim’, mas como um ‘meio’. Corresponde, noutros termos, a ensinar com os gêneros 
e não sobre os gêneros (OLIVEIRA, p. 342, 2010). Sendo assim, concluímos a primeira 
etapa deste projeto alcançando a construção de um entendimento crítico sobre as 
tensões existentes na formação docente, no âmbito dos domínios dos gêneros textuais, 
e evidenciando a necessidade de um novo olhar por parte dos professores sobre os 
processos de letramentos acadêmicos dos graduandos. 
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TÍTULO: Gênero em Perspectiva Decolonial: revisão integrativa da literatura 

Resumo 

Partindo dos Estudos decoloniais, objetivamos investigar os saberes produzidos no 
âmbito científico acerca dos termos raça, gênero e rural, buscando compreender como 
adentram às questões da mulher negra em contextos rurais. Relizamos um 
levantamento sistemático de literatura no portal de periódicos da CAPES, incluindo à 
análise os artigos publicados de 2008 a 2018, produzidos na América latina, disponíveis 
em espanhol e/ou português. Utilizamos os descritores gênero AND rural AND raça / 
feminismo negro/ quilombola. Obtivemos 54 artigos, em sua maioria de autores 
Brasileiros, seguidos dos Mexicanos. Majoritariamente nas Ciências Sociais, sendo 
contempladas outras 14 áreas. Possuem, em sua maioria, viés empírico, sendo mais 
frequentes nos últimos 6 anos. A maior parte das discussões perpassou a organização 
política, relações de gênero, trabalho, acesso a recursos, reconhecimento, saúde, 
políticas públicas da população negra e rural, bem com América latina e colonialismo. 
Os estudos trazem tanto concepções críticas acerca da construção da raça, do gênero 
e ruralidade, geralmente circunscritas ás ciências humanas, quanto citações 
naturalizadas, às quais esses descritores aparecem já dados. Nos segundos, 
geralmente não se adentrou às discussões do poder imposto à essas mulheres, a essas 
populações. A desnaturalização dos processos aqui estudados, portanto, impera como 
fator importante na produção e alimentação das subalternidades na produção de 
conhecimento. 
 

Palavras-chave: Estudos decoloniais; Mulher Negra; Mulher indígena; América Latina; 

TITLE: Gender, Race and rurality on Latin America: an integrative literature review 

Abstract 

Starting from the Decolonial Studies, we aim to investigate the scientific knowledge about 
the terms race, gender and rural, seeking to understand how they portray the black 
women in rural contexts. We conducted a systematic literature survey on the portal de 
periódicos da CAPES, including in the analysis articles published from 2008 to 2018, 
produced in Latin America, and available in Spanish and/or Portuguese. We used the 
descriptors gender AND rural AND race / black feminism / quilombola. We obtained 54 
articles, mostly from Brazilian authors, followed by Mexicans. Mostly in the Social 
Sciences, with 14 other areas. Most of them have empirical bias, being more frequent in 
the last 6 years. The discussions covered political organization, gender relations, work, 
access to resources, recognition, health, public policies of the black and rural population, 
as well as Latin America and colonialism. The studies bring both critical conceptions 
about the construction of race, gender and rurality, generally limited to the human 
sciences, as well as naturalized citations. The denaturalization of the processes studied 
here, therefore, prevails as an important factor in the production and feeding of 
subalternities in the production of knowledge. 
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Introdução 

A américa latina, a partir de seu percurso histórico, constitui-se como o primeiro espaço 
em que há relação de colonialismo, onde foi exercido um padrão específico de poder 
que trás rupturas com os desempenhados anteriormente. Sua “invenção”, a partir do 
séc. XVI, inaugura um momento de expansão e de mudança na organização societária 
europeia, e estrutura uma modernidade que, ao mesmo tempo que carrega questões da 
expansão da sociedade capitalista, inicia novas formas de entender o mundo e seus 
sujeitos (Quijano, 2005; Ballestrin, 2013). No viés dos estudos decolonias, nos quais 
fundamentamos o presente artigo, a raça é entendida como um saber construído por 
meio das relações históricas, que possui como grande marco o processo colonial 
iniciado nas Américas, e se funda na produção de alteridade advinda do processo de 
colonização. O colonialismo, amparado pelo eurocentrismo, ausenta os ditos 
colonizados de sua própria determinação nas relações materiais, de trabalho, de vida, 
sendo estes alvos de um processo que atinge seus saberes, seu poder, e seu ser 
(Ballestrin, 2013). Nesse sentido, o sujeito colonial foi estabelecido como “outro”, alvo 
de violência tanto no que diz da possibilidade de autodeterminação e controle de 
questões econômicas, de autoridade, de relação com a natureza, tanto nas dimensões 
da subjetividade e conhecimento, quanto de gênero e sexualidade (Ballestrim, 2013). 
Alvo também de uma descartabilidade quanto ao seu viver e morrer, como face do 
exercício do racismo (Mbembe, 2015). Grosfoguel(2008), trás que há continuidade na 
dominação por meio tanto das relações entre países(geopolítica), quanto das relações 
existentes nos países ditos de terceiro mundo. Os estudos decoloniais, portanto, pautam 
a necessidade de romper ao pensamento que mantém a colonialidade no presente. A 
descolonização é domínio crucial de luta, transformação do mundo e criação de outros 
modelos civilizatórios. Visa desmontar/desativar os dispositivos de poder, mitos, 
imaginários que estão na base dessa epistemologia moderna, iluminista, que promove 
o dualismo(mente/corpo; natureza/cultura; ocidente/resto) edefende o universo único. 
Os esforços de superação dessas formas colonialistas demandam novos quadros 
conceituais, novas concepções de subjetividade e suscita metodologias participativas, 
interventivas e emancipatórias (Bellestrin, 2013; Miglievich-Ribeiro, 2014; Farin, 2016). 
O presente trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla, que visa pensar as questões 
de mulheres quilombolas do estado do RN(Rio Grande do Norte) beneficiárias do bolsa 
família. A pesquisa visa compreender a realidade dessas mulheres por meio do 
aprofundamento em 4 eixos: dinâmica familiar; trabalho e gestão do bf; participação 
política e projeto de futuro. As questões de autonomia, modos de vida, e gestão de 
cotidiano dessas mulheres aparece em centralidade, bem como o local que essas 
mulheres ocupam a nível social. Os quilombos se localizam, de acordo com o PBQ, 
majoritariamente nos espaços rurais( 77,7%). São formas de organização social e 
espacial que se configuram como territórios de resistência ligado à tragetória da 
população negra no Brasil (Furtado, Pedroza & Alves, 2014). É objetivo, no seguinte 
escrito, o resgate dos saberes produzidos no âmbito científico acerca dos termos raça, 
gênero e rural, objetivando compreender como esses estudos adentram às questões da 
mulher negra e indígena em contextos rurais na América Latina. Adentrando à questão 
das mulheres nos contextos de subalternidade, a ruptura ao colonialismo existe ao 
sairmos da compreensão monolítica do feminimo e masculino, homem e mulher. 
Ropendo à essencialização de gênero, já que o universalismo de mulher, por exemplo, 
leva à universalização da mulher branca, heterossexual, pertencente à classes altas que 
vive no modelo organizacional ideal da modernidade (Miglievich-Ribeiro & Prazeres, 
2015). 
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Metodologia 

 
As reflexões aqui apresentadas advém de um processo de revisão integrativa de 
literatura, que emerge como processo de construção de análise dos resultados e de 
aspectos teóricos dos artigos aqui levantados, tendo em vista uma maior compreensão 
do fenômeno investigado (Mendes, Silveira & Galvão, 2008). São, portanto, combinados 
estudos de viés experimental(empírico) e não experimental (teórico) de modo a 
proporcionar um panorama consistente do tema em análise e a síntese do conhecimento 
levantado (Souza, Silva & Carvalho, 2010). Para tanto, foi realizado um levantamento 
dos artigos presentes no Portal de Periódicos da CAPES. Foram excluídos artigos que 
se repetiram nas buscas, bem como outros tipos de produção científica, como ensaios, 
teses, dissertações e capítulos de livro. Utilizamos os descritores gênero AND rural AND 
raça / feminismo negro/ quilombola. As produções levantadas obedeceram os seguintes 
critérios: produção científica latino-americana; publicada entre 2008 a 2018; com 
resumo e texto completo em espanhol e/ou português; disponível gratuitamente no 
portal de periódicos CAPES; revisada por pares. No que diz da temática trabalhada, 
foram excluídos os textos que não abordam: comunidades rurais ou questões dos povos 
tradicionais; questão de gênero relacionada a mulheres; e questões étnico/raciais. O 
processo resultou no levantamento de 65 artigos. Os materiais foram lidos integralmente 
a analisados mediante suas características de produção(país de origem, assunto 
abordado, ano, assunto) e conteúdo. Após leitura integral, foram descartados 9 artigos 
de acordo com os critérios de exclusão, resultando na análise final de 53 materiais. Para 
o segundo momento de análise, o formato de matriz conceitual foi utilizado, abarcando 
referencial teórico, metodologia e conclusão geral das produções, bem como 
informações que se articulam com a discussão acerca da mulher não branca da América 
Latina, em contextos rurais. Na análise das produções acadêmicas foi empregado o 
olhar das estudos decoloniais, precisamente amparado dos conceitos de colonialidade 
do poder, do saber e do ser, tidos como parte do escopo central da contribuição dos 
estudos decoloniais (Ballestrin, 2013). 
 

Resultados e Discussões 

 
A partir do levantamento dos artigos, pode-se perceber que a maior parte possui viés 
empírico(64%), isto é, se apoia em dados que dizem sobre as populações estudadas. 
Isso coaduna com a grande quantidade de artigos que investigam aspectos sociais, 
subjetivos ou de saúde de populações específicas, como a quilombola, e negra. Do 
material levantado, grande parte(67%) foi produzida por pesquisadores Brasileiros, 
seguidos pelos de nacionalidade Méxicana e Colômbiana(ambos com 7,7%). Além 
disso, forma encontrados artigos cuja nacionalidade dos autores é Argentina, Chilena, 
Costa-riquenha Angolana e Cabo-verdiana, que articulam as questões das mulheres 
não brancas na América latina. Cabendo colocar o Brasil como principal polo do 
conhecimento produzido acerca dos descritores utilizados. Quanto à ano de publicação, 
os anos em que mais surgiram materiais foram 2016,2015, e 2012, respectivamente. 
Pode-se obsevar uma concentração de artigos produzidos nos últimos 5 anos, sendo 
cerca de 61% dos materiais, ao passo que, anteriormente a 2013, estavam 38,9% dos 
artigos. Há, portanto, um aumento do volume de artigos produzidos abarcando a 
questão das mulheres negras e indígenas em contextos rurais, embora haja dificuldade 
de articulação dos 3 fatores com certa centralidade. Se constata que o entrelaçamento 
dos conceitos “gênero, raça, rural” foi difícil de se encontrar levando em conta o universo 
de artigos pesquisados. Os trabalhos mencionavam o constructo raça(Morais at. Al. 
2014; Osório, Servo& Piola, 2011; Herrera, 2016) como passível de interferir na 
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realidade do objeto estudado, entretanto não citavam “como”, “onde” havia essa relação, 
podendo-se perceber essa concepção mais naturalizada de raça. Existe a produção de 
um discurso geral sobre “a mulher em contexto de violência”, “a mulher rural em contexto 
de vioência” (Vieira & Santos, 2013; Scott et. Al., 2016), como se esta mulher fosse uma 
só. Isso corrobora com a constatação de que há uma invizibilização da mulher negra, 
abrangendo sua participação histórica, social, e interpessoal, tal como mencionado em 
Ballestrin(2017), Ribeiro(2008), Melo & Bandeira(2016). A área acadêmica referencial 
dos estudos abarcou 16 áreas de conhecimento, concluídas com base no temática do 
artigo e formação do autor. As Ciências Sociais obtiveram maior incidência, abarcando 
37% dos estudos, seguida da História, que representou cerca de 13% dos trabalhos. 
Pôde ser percebida, também, grande incidência da área da saúde se contabilizada como 
um todo(18,5% dos artigos), abrangendo: Saúde pública/coletiva, Nutrição, Odontologia 
e Ciências da Saúde. Destes, a área da saúde coletiva e nutrição se destacam na 
produção. Quanto à Psicologia, houve certa descentralidade de produções nesse 
sentido, somente 7,4% dos estudos a tiveram como área de reflexão. Houve, entretanto, 
a divisão quanto a temáticas abordadas, enquanto metade discutiu questões de saúde 
em populações Quilombolas, a outra tratou de modos de subjetivação e vida de 
populações indígenas da Patagônia(Nunez & Conti, 2012), e contextos de violência 
contra a mulher no sertão brasileiro(Scott at. Al., 2016). Em retorno à discussão acerca 
do viés metodológico dos artigos, uma caracterização dos artigos teóricos permanece 
diluída. Das temáticas mais frequentes, apareceram artigos que discutiam 
epistemologias insurgentes, realizavam leituras acerca de autores de destaque, e 
discussões teóricas acerca de autores da literatura. Os teóricos de destaque levantados 
divergiram, vão desde autores dos estudos pós/decoloniais, como Enrique Dussel( 
Costa & Loureiro, 2016; Botelho, 2013), Alain Touraine (Gadea & Warren, 2008) e Arturo 
Escobar (Botero, 2010) até autores mais clássicos tais como Gilberto Freyre y Sérgio 
Buarque(Nitschack, 2014), Immanuel Kant e Martin Heidegger (Botelho, 2013). 
Apareceram, também, discussões teóricas pautadas em autores de viés literário, tais 
como Domingos Olímpio(Cara, 2015), Raimundo Moraes (Paiva, 2016), e autores da 
linha marxista (Pazello, 2018; Cara, 2015; Vieira et al, 2017, etc) . Cabe constatar, nos 
estudos teóricos, autores pertencentes principalmente à história, filosofia e ciências 
sociais. Sobre os estudos empíricos, foram pensados 5 eixos de classificação dos 
materiais encontrados: Modos de vida e subjetividade; Crítica de fenômenos sociais; 
Indicadores de saúde e desigualdade; Atuação política; e Indicadores sociais de 
populações vulnerabilizadas. O primeiro eixo, “Modos de vida e subjetividade”, 
abrangeu a maior parte dos estudos empíricos (25,8%), e teve como principais 
expoentes os estudos sobre populações quilombolas ou indígenas nas suas relações 
de trabalho e produção (Garavello, Silva & Santos, 2008; Contreras, 2013) bem como 
populações rurais (Flores e Trevizam, 2015). Foi trazido o contexto de expressão 
cultural e coletiva em artigos que discutiram musicalidades Cabo-Verdeanas(Semeado, 
2016) e o trabalhar-festar em uma comunidade rural quilombola brasileira(Diniz, 2017). 
A relação com o ambiente, seja como etapa histórica do reconhecimento e vivência de 
uma população indígena latino-americana(Puentes, 2015; Nuñez & Conti, 2012), ou 
como busca de ruptura com com a relação com a terra moderna e capitalista (Flores e 
Trevizan, 2015) também figura nesse eixo, juntamente à discussão de maternidade 
como expressão de mulheres negras na Colombia(González, 2012). No eixo da “Crítica 
de fenômenos sociais”, foram reunidos textos que versaram sobre a violência nas 
relações de gênero, empregadas contra mulheres negras e indígenas(Vieira e Santos, 
2013; Falcão, 2018; Fulchiron, 2016), o turismo sexual como modo de relação da mulher 
latina com a colonialidade advinda por meio dos homens brancos e europeu(Segato, 
2014), bem como a discussão acerca da articulação das relações de gênero junto à 
lógica colonial do apartheid (Cejas, 2008). Os artigos de Fulchiron(2016), e 
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Falcão(2018), particularmente, trazem elementos acerca de violência realizada a 
mulheres em conflitos armados na Guatemala(onde ela recaiu sob as mulheres Mayas) 
e da Colômbia, revelando uma política estatal/ institucional de agressão e estupro a 
mulheres de comunidades indígenas latino-americanas, como a Maya, como política de 
ação sistemática de guerra planificada minuciosamente pelo poder governamental: La 
violación sexual contra las mujeres garantiza la perpetuación del sometimiento de las 
mujeres a través del terror, y de sus pueblos a través de la humillación, de sus territorios 
a través del despojo y de sus culturas a través de la destrucción. (Fulchiron, 2016, 
pp.394) Esse fenômeno, empregado como forma de gerar genocídio e podendo ser 
descrito como Necropolítica, a partir do controle do viver, morrer, e dos corpos dessas 
mulheres e de suas comunidades. Uma expressão da “soberania” cruel do governo da 
Guatemala sob as mulheres Mayas(Mbembe, 2016). Sobre isso, ainda, se lança mão 
do comprometimento na identidade e memória coletiva desses sujeitos: Si la violación 
sexual tiene la intención de someternos y aniquilarnos como sujetas, nuestro 
borramiento de la memoria colectiva nos niega la posibilidad de existir. (Fulchiron, 2016, 
pp.393) Adentrando o eixo “Indicadores de saúde e desigualdade”, temos a prevalência 
de 22,8% dos artigos empíricos. Nele, foram salientadas produções de diferenças na 
procura e acesso à intervenções em saúde(Osório, Servo & Piola, 2011), acesso a 
alimentação, principalmente dos filhos dessa população de mulheres não brancas(Silva 
& Carvalho, 2014; Morais et. al., 2015), a produção de estresse mediante situações de 
exclusão e discriminação, que oferecem impactos na saúde mental e física(Castro, 
Savage & Kaufman, 2016). Carneiro(2016) lança mão de um viés crítico, que 
compreende a racialidade e a lógica colonial na reprodução de violências sobre a mulher 
negra no contexto de parto. De acordo com a autora, são as mulheres negras, pobres, 
de meio rural, que experienciam a solidão no durante e no pós-parto, e enfrentam a 
incerteza quanto ao cuidado e vida de seus futuros filhos, a solidão de não poderem 
contar com quase nenhum apoio social, e que enfrentam os maiores índices de 
mortalidade no parto. São estas, ainda, as que recebem menos anestesia na hora do 
parto e que são menos tocadas nas consultas de pré-natal(Carneiro, 2016). O 
levantamento realizado por Castro, Savage & Kaufman (2016), que abrange cerca de 
60 artigos, com o intuito de investigar a atenção equitativa em saúde às mulheres 
indígenas e afrodescentes da américa latina, levanta uma série de impactos a essas 
mulheres. Os autores postulam que a discrimina¬ção e a violência podem se manifestar 
por meio de diversos comportamentos prati¬cados pelos profissionais da saúde: a 
barreira linguística(que atinge principalmente a atenção a populações indígenas); a 
insensibilidade intercultural, comum a toda a américa, que serve como meio de afastar 
as mulheres negras e indígenas do acesso aos serviços e tratamentos; a realização de 
atendimentos mais dolorosos e menor administração de remédios para dor; a 
negligência intencional dos pacientes, que foi observada com mulheres indígenas da 
Costa Rica e Perú, bem como mulheres negras no Brasil e na República Dominicana; o 
tratamento de pacientes como moral e intelectualente inferiores; e, por fim, a atenção 
em saúde negada (Castro, Savage & Kaufman, 2016). Aspectos da colonialidade do 
ser, conceito postulado diante de contribuições de Franz Fanon e Achille Mbembe, se 
fazem presentes nesses dados apresentados. A coisificação dos corpos negros, que 
surge da lógica colonial de poder empregada desde as violências anteriores cometidas 
à população negra, e indígena emerge no acesso dessas mulheres a saúde (Streva, 
2016). A falta no cuidado em saúde indica uma visão dessas mulheres mais como 
coisas, objetos de exercício da medicina dos profissionais de saúde, que como sujeito 
a ser assistido. Como o postulado em Fanon, 2008, p.103: “Cheguei ao mundo 
pretendendo descobrir um sentido nas coisas, minha alma cheia de desejo de estar na 
origem do mundo, e eis que me descubro em meio a outros objetos”. No eixo 
“Indicadores sociais de populações vulnerabilizadas”, se fazem presentes indicadores 
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quanto ao mercado de trabalho rural brasileiro(Santos et. al, 2019), o acesso de 
mulheres quilombolas à aposentadoria rural, e o atravessamento das questões de 
gênero que implicam na invisibilização de seu trabalho, lido como “ajuda” (Jorge & 
Brandão, 2012), e a questões de inclusão de mulheres indígenas do Brasil no ensino 
superior (Lemos, 2015; Gnecco-Lizcano, 2016) Além disso, ambos os trabalhos 
salientam maior concentração de pobreza entre a população negra brasileira, incidência 
de moradia em áreas pouco desenvolvidas, dificuldade de realização educacional em 
todos os níveis, e o ocupar, com maior frequência, de atividades desqualificadas e de 
baixo rendimento. As mulheres são direcionadas à atividades de menor remuneração e 
responsabilidade, e há a prevalência absoluta feminina em determinados nichos, como 
o do emprego doméstico, massivamente ocupado por mulheres não-brancas. E os 
efeitos da cor/raça nos rendimentos se acentua em mulheres pretas ou indígenas 
(Santos et. al, 2019; Jorge & Brandão, 2012). No seguinte, “Atuação política”, os artigos 
que adentram a questão da luta e organização política das mulheres negras, latino-
americanas, e de contexto rural(Paulilo, 2010; Fernandéz, 2012; Ribeiro, 2008). Ribeiro 
(2008), em um estudo que articula uma análise das produções acadêmicas que dizem 
sobre o processo organizativo da mulher negra no Brasil, resgata a ausência de 
registros históricos sobre a participação destas no desenvolvimento e formação do país, 
com exceção das menções ao sistema escravocrata. A autora constata que referências, 
ou informações sobre a mulher negra, não são encontrados nos museus, livros didáticos 
ou currículos escolares, não figurando na narrativa oficial. A produção de saber que 
invizibiliza a população não branca, ocidental e masculina, ao mesmo tempo que 
encobre o sujeito por e pelo qual se produz na pretensão de neutralidade e racionalidade 
perpassa boa parte dos artigos que adentram à produção de literatura relacionada à 
população negra e/ou indígena (Gnecco-Lizcano, 2016; Melo & Bandeira, 2016; 
Santana & Santos, 2016; Ballestrin, 2017). Castilho, Sierra & Péres (2012), que 
discutem acerca da representação dos estudos genéticos na mídia colombiana, 
Botelho(2013), que confronta as comprenções da modernidade por meio da discussão 
dos aspectos eurocentrados e racistas presentes em importantes nomes do 
conhecimento filosófico, e Jardilino & Diniz(2016), que tratam da tragetória e atuação de 
professoras afrodescentes em contexto rural brasileiro. De fato, é possível perceber uma 
prevalência nas constatações de que estudos sobre a população negra e indígena são 
insuficientes para análises mais aprofundadas das temáticas estudadas em grande 
parte dos artigos. Sendo frequentemente parte das considerações finais o 
aconselhamento de maior estudo sobre o tema. Adentrando ao conceito da 
Colonialidade do Saber, como postulado por Aníbal Quijano, temos que o processo de 
modernidade postula sua produção de conhecimento diante do padrão mundial de 
poder: colonial, moderno, capitalista e eurocentrado ((Quijano, 2005). Para os autores 
decoloniais, a diferença colonial, que se encontra na episteme do sujeito e da lógica 
moderna, é cúmplice do universalismo, do racismo, e do sexismo (Ballestrin, 2013). 
Sendo assim, essa diferença atua no tornar invisível da mulher negra e indígena, que 
se encontra em meio à relações e existências permeadas pelo racismo e sexismo. 
 
Conclusão 

 
Os estudos trazem tanto concepções críticas acerca da construção da raça, do gênero 
e ruralidade, geralmente circunscritas ás ciências humanas, quanto citações 
naturalizadas, às quais esses descritores aparecem já dados. Nos segundos, 
geralmente não se adentrou às discussões do poder imposto à essas mulheres, a essas 
populações. A desnaturalização dos processos aqui estudados, portanto, impera como 
fator importante na produção e alimentação das subalternidades na produção de 
conhecimento. É interessante constatar que os estudos acerca de populações indígenas 
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brasileiras aparece em menor número se comparada aos estudos de outros países da 
América Latina, mesmo que os estudos brasileiros figurem como grande maioria dos 
encontrados. Por outro lado, se observa a ausência de produções que se aprofundem 
nas questões da mulher negra em outros países latino-americanos se não o Brasil. 
Embora, como um todo, se constate o pouco aprofundamento de materiais científicos 
acerca da junção da temática de gênero, raça e meio rural. Sendo mais frequente a 
prevalência de estudos que adentram esses temas fragmentadamente, focalizando 
somente em um ao passo que há menção da existência de outros. Por fim, se constata 
que a trajetória da mulher indígena e negra na América Latina é permeada por uma 
série de negações, violências e coisificações. Entretanto é ma trajetória que possui 
movimentação política, o levantar-se em movimentações sociais, na criação de novas 
formas de reação e resistência aos colonialismos. É necessário, portanto, desnaturalizar 
os processos que acompanham a racialização desses sujeitos, bem como gerar 
estratégias de combate à perpetuação de violência contra as mulheres não brancas. 
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TÍTULO: O grafite e o espaço urbano de Natal 

Resumo 

O grafite, como um dos elementos da paisagem urbana que compõe a estética das 
cidades, carrega informações sobre a cultura, identidade, e a ideologia dos moradores 
das cidades. Este estudo, portanto, pretende discutir uma possível identidade cultural 
atribuída à cidade de Natal a partir de grafites espalhados pela cidade, como também 
os efeitos de sentido que essa arte evoca. 
 
Palavras-chave: Paisagem Linguística. Identidade. Cidade 

TITLE: Graffiti in the urban space of Natal 

Abstract 

Graffiti, as one of the elements of the urban landscape that makes up the aesthetics of 
cities, carries information about the culture, identity, and ideology of city dwellers. This 
study, therefore, aims to discuss a possible cultural identity attributed to the city of Natal 
from graffiti scattered around the city, as well as the meaning effects that this art evokes. 
 
Keywords: Linguistic landscape. Identity. City 

Introdução 

A instabilidade da paisagem das cidades é reflexo da constante intervenção do ser 
humano no espaço urbano. Nesse sentido, a cidade funciona como um grande painel 
que está em constante mudança. Nele, podemos perceber as nuances do momento 
histórico no qual estamos inseridos. O grafite, como um dos elementos da paisagem 
urbana que compõe a estética das cidades, carrega informações sobre a cultura, 
identidade, e a ideologia dos moradores das cidades.  
  
Desse modo, a paisagem linguística (SHOHAMY, 2010, 2012), que compõe o espaço 
urbano, incluindo letreiros, nomes de ruas, de monumentos, lugares e instituições, sinais 
de trânsito, placas comerciais, por exemplo, pode ser um instrumento para entendermos 
como o homem apropria-se do espaço e o ressignifica, o uso que faz da língua, e os 
mecanismos identitários que circulam nesse processo.  
  
Este estudo, portanto, pretende discutir uma possível identidade cultural atribuída à 
cidade de Natal a partir de grafites espalhados pela cidade, como também os efeitos de 
sentido que essa arte evoca. 
 
Metodologia 

 
O local escolhido para a coleta de dados deste estudo foi a Cidade Alta, no centro de 
Natal, pela relevância histórico-cultural, pela quantidade de grafites dessa região e por 
local de frequente passagem do autor desta pesquisa.  
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Devido à limitações de tempo desta pesquisa, foram selecionados, apenas, seis grafites. 
Além disso, a área estudada delimita-se no pequeno quadrilátero situado entre a Rua 
Mermoz, a Rua João Pessoa, a Av. Rio Branco e a Rua Voluntários da Pátria.  
  
Os grafites selecionados nessa área foram fotografados e, posteriormente, organizados 
de acordo com as suas temáticas principais. 
 

Resultados e Discussões 

 
Após as primeiras análises, podemos dividir os grafites em dois grupos: o dos grafites 
políticos e o dos grafites poéticos. 
  
Para o grupo dos políticos, destacamos dois grafites. O primeiro (Figura 1) encontra-se 
sobre a porta de um estabelecimento comercial, onde se lê - “PM de Merda”. O texto faz 
uma crítica à Polícia Militar, instituição que, nesse contexto de crise econômica e social, 
tem cada vez mais contribuído para o encarceramento e genocídio de jovens, sobretudo 
negros de periferia. 
  
No segundo grafite político (Figura 2 e Figura 3), podemos observar a imagem do 
presidente Jair Bolsonaro (PSL) e, sobre a sua imagem, um “x”. Logo abaixo, a frase - 
“fascista não passará”. Aqui, observamos um diálogo entre ideologias diferentes: uma 
que apoia o presidente Bolsonaro e outra que o rechaça. Ao lado da imagem do 
presidente, há uma suástica, símbolo do regime nazista. Próximo a esse grafite vemos 
a inscrição “Lula livre” (Figura 4), referência à liberdade do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT).  
  
  
O grafite do grupo poético (Figura 5) apresenta um longo verso disposto ao longo do 
muro: “A minha pele é ginga e o sol envereda em mim os sólidos licores da cidade”. 
Podemos perceber alguns elementos que caracterizam a cidade, como a “ginga” - peixe 
bastante consumido nas praias de Natal - além do “sol”, que caracteriza as altas 
temperaturas e sua presença constante durante todo o ano. Esse grafite (Figura 6) ajuda 
a exemplificar uma das características dessa arte - a efemeridade, pois após alguns 
dias, já havia outros grafites ao redor desse, o ressignificando, construindo novos 
sentidos. 
 
Conclusão 

 
A paisagem linguística pode ser um instrumento para melhor entendermos como o 
homem apropria-se do espaço e o ressignifica, o uso que faz da língua, e os 
mecanismos identitários que circulam nesse processo. O grafite, como parte do tecido 
urbano, reflete contextos históricos, sociais e políticos. Como ele usa a cidade como 
suporte, democratiza e aproxima sua linguagem dos indivíduos. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA DE IDOSOS PRATICANTES DE 

EXERCÍCIOS CONCORRENTES EM MEIO AQUÁTICO 

Resumo 

 

Introdução: O envelhecimento é um processo que gera um declínio significativo na 
função neuromuscular e no desempenho. Este declínio tem por característica a perca 
de massa muscular, que, por sua vez está associada à perda de força, ambos são 
fatores contribuintes na perda das capacidades funcionais presente em muitos idosos. 
Sendo assim, o treinamento concorrente, é de grande importância para promoção da 
saúde e melhoria da capacidade funcional dos indivíduos, tendo em vista a realização 
das suas atividades de vida diária. Metodologia: Trata-se de um estudo analítico de corte 
transversal, usando testes de preensão manual, teste de marcha estacionária, bateria 
de testes de aptidão física de idosos Sênior Fitness Test e exercícios concorrentes em 
meio aquático com idosos, com idade igual ou superior a 60 anos. Foi realizado uma 
coleta de dados no início, posteriormente a intervenção e por fim, uma coleta de dados 
ao final da intervenção para verificar o efeito do estudo. Resultados e Discussão: 
Tivemos pessoas que alteraram suas classificações tanto progredindo quanto 
regredindo em alguns testes. Houve poucas mudanças nas capacidades físicas dos 
participantes. No entanto, isso não é um dado ruim já que ocorreu a manutenção da 
forma física, minimizando assim as perdas de funcionalidade. Conclusão: Conclui-se 
que, o exercício concorrente em meio aquático é capaz de gerar manutenção da forma 

física e proporcionar melhorias nas capacidades físicas. 

 
 
Palavras-chave: Idosos, aptidão física, treinamento concorrente, exercício físico. 

TITLE: ASSESSMENT OF PHYSICAL FITNESS OF ELDERLY PEOPLE 

PRACTITIONERS OF EXERCISES CONCURRENT IN AQUATIC ENVIRONMENT 

Abstract 

 

Introduction: Aging is a process that generates a significant decline in neuromuscular 
function and in performance. This decline is characterized by loss of muscle mass, which 
in turn is associated with loss of strength, both is contributing factors in the loss of 
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functional capacity present in many elderly. Thus, concurrent training is of great 
importance for health promotion and improvement of functional capacity of individuals, 
in view of the performance of their activities of daily living. Methodology: This is a cross-
sectional analytical study using handgrip tests, steady gait test, battery of physical fitness 
tests of elderly Senior Fitness Test and competing exercises in aquatic environment in 
elderly with age equal 60 or more. Data collection was performed at the beginning, then 
intervention, and finally, data collection at the end of the intervention to verify the effect 
of the study. Results and Discussion: We had people who changed their ratings so much 
progressing as regressing in some tests. There were few changes in the participants' 
physical abilities. However, this is not a bad data since the maintenance of the physical 
form occurred, thus minimizing the loss of functionality. Conclusion: It is concluded that 
the concurrent exercise in aquatic environment is able to generate maintenance of 

physical fitness and provide improvements in physical capacity. 

 
 
Keywords: Elderly, Physical aptitude, concurrent training, physical exercise. 

Introdução 

O envelhecimento está associado a alterações anatômicas e fisiológicas 
(PERNAMBUCO et al., 2013), é um processo que gera um declínio significativo na 
função neuromuscular e no desempenho. Este declínio tem por característica a perca 
de massa muscular, que por sua vez está associada à perda de força, ambos são 
considerados os principais fatores contribuintes à perda de mobilidade funcional e 
independência, bem como a fragilidade presente em muitos idosos (TSOURLOU et al., 
2006). 

Segundo Takeshima et al. (2002), O Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACSM) 
recomenda que para se adaptar ao processo de envelhecimento, os idosos devem se 
exercitar a fim de manter a massa muscular, força muscular e flexibilidade ao longo da 
vida, por meio de um programa de treinamento completo que consiste em resistidos, 
aeróbicos e exercícios de flexibilidade. 

A água, por meio de sua natureza, minimiza a gravidade reduzindo as forças articulares 
compressivas, proporcionando um ambiente de exercício para idosos com restrições de 
treinamento em terra (TAKESHIMA et al., 2002), Além disso, os exercícios realizados 
no meio aquático têm sido amplamente indicados para diferentes populações tanto 
como forma de reabilitação (Batterham et al., 2011; Waller et al., 2013) quanto como 
forma de melhoria da aptidão física relacionada à saúde (Colado et al., 2009; Bergamin 
et al., 2012). Aptidão física é a capacidade física para executar as atividades de vida 
diária de forma segura e autônoma e está relacionada com a saúde. (RIKLI e JONES, 
2001). 

O treinamento combinado da força e da capacidade aeróbica tem sido alvo de algumas 
pesquisas no meio científico (Cadore et al., 2010; PINTO, 2013). Esse tipo de 
treinamento, também chamado em algumas literaturas de treinamento concorrente, é 
de grande importância para promoção da saúde e melhoria da capacidade funcional dos 
indivíduos, visto que em muitas atividades de vida diária é necessária uma ação isolada 
ou simultânea da valência força e capacidade aeróbica. 
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Dessa forma, será que a prática do treinamento concorrente juntamente com o com a 
prática em meio aquático trará benefícios para a melhora da funcionalidade dos 
praticantes? 

 

Metodologia 

 
Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo analítico de corte transversal, com tratamento de dados 
quantitativos e qualitativos de causa e efeito. 

A pesquisa foi desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a 
intervenção na piscina semiolímpica do Departamento de Educação Física. A aula é 
composta por exercícios concorrentes planejada de forma a atender as recomendações 
da ACSM. 

Participantes 

A amostra foi composta por 26 pessoas, sendo 7 homens e 19 mulheres, ambos com 
idades entre 60 a 87 anos todos residindo no estado do Rio Grande Do Norte. Os 
selecionados foram compostos de pessoas que fazem parte de um projeto de extensão 
nas piscinas semiolímpicas da UFRN, no qual é preciso ser feito uma inscrição para 
participar do projeto ou aguardar na lista de espera, caso as vagas estivessem 
preenchidas. A amostra foi dividida em três grupos de acordo com a disponibilidade do 
participante, sendo divididas em grupo A, B e C. 

Critérios de inclusão 

a) ter no mínimo 60 anos deidade. b) Apresentar atestado médico certificando a 
possibilidade de prática de atividade física. 

Critérios de exclusão 

a) Ter mais de 30% de faltas durante o semestre de atividades. b) Faltar as etapas de 

pré-teste ou teste pós-intervenção. 

Variáveis Dependentes: Avaliação da Aptidão Física 

Os testes foram iniciados pelo mais rápido de ser feito ao que leva mais tempo, na 
academia da UFRN, começando pelo teste de preensão manual, para verificar a força 
de preensão, no qual foi aferido com um dinamômetro digital E-clear modelo: EH101. 
Para verificar outras variáveis foi utilizado a Bateria de testes de aptidão física de idosos 
Sênior Fitness Test desenvolvido e validado por Rikli e Jones (1999). Para avaliar a 
força dos membros inferiores, foi utilizado o teste de sentar e levantar usando 
cronômetros, cadeira com encosto e sem braços, com altura do assento de 
aproximadamente 43 cm. A força de membros superiores foi aferida pelo teste de flexão 
de braço usando cronômetros, cadeira sem braço, peso de 2 kg para mulheres e 4 kg 
para homens. A resistência aeróbica foi verificada por meio do teste de marcha 
estacionária de 2 minutos usando cronômetros, fita métrica e fita adesiva. A flexibilidade 
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de membros inferiores foi conferida pelo teste de sentar e alcançar os pés usando 
Cadeira com a altura do assento de 43,18cm e com as pernas inclinadas para frente, e 
uma régua de 50 centímetros. A flexibilidade de membros superiores foi avaliada por 
meio do Teste de alcançar as costas usando uma régua de 50 centímetros. A agilidade 
e o equilíbrio dinâmico foram avaliados por meio do teste de levantar e caminhar usando 
Cronômetro, cadeira com altura do assento de aproximadamente 43cm, trena e cone. 

Variáveis independentes: Treinamento Concorrente 

A atividade em meio aquático foi dividida em três aulas, duas pela manhã e uma a tarde, 
cada aula contendo 50 minutos de duração, as aulas aconteciam três vezes na semana. 
Os exercícios eram realizados com intensidade auto selecionada (o próprio participante 
escolhia a sua própria intensidade de treino) e divididos em 3 fases. Na primeira fase 
era reservado 10 minutos para a realização do aquecimento, preparando o corpo para 
a segunda fase. Para a segunda fase era reservado 20 minutos, a segunda fase 
acontecia em forma de circuito de 3 estações, com isso, havia uma divisão de grupos 
em cada uma das 3 estações na piscina, em cada grupo de sua dada estação eram 
realizados 2 exercícios concorrentes, a fim de melhorar a coordenação motora, 
aumentar a força e a resistência e tonificar a musculatura. A segunda fase era finalizada 
até cada grupo ter passado pela mesma estação que começou duas vezes. Após a 
segunda fase, eram reservados 10 minutos para ser feito uma atividade lúdica. 
Chegando na fase 3, exercícios de alongamento e equilíbrio eram realizados em terra 
por 10 minutos, a fim de melhorar o equilíbrio, flexibilidade. O plano de aula foi composto 
por 150 minutos de exercícios semanais seguindo as recomendações da ACSM. 

Procedimentos 

Para verifica o desempenho do idoso, primeiramente foi explicado como os testes iriam 

ser realizados e sua finalidade. 

Os testes foram realizados em 4 dias por 4 avaliadores que receberam treinamento 
adequando para realizar os testes na academia da UFRN, no período da manhã (07:00 
às 11:00) com um total de 98 pessoas. Após a fase de pré-teste, os participantes 
iniciaram a intervenção de 16 semanas, 3 vezes por semana, praticando hidroginástica 
com exercícios concorrentes, com reavaliação ao final do estudo (após a intervenção). 
A coleta de dados após a finalização da intervenção durou 4 dias. Os testes foram 
realizados no período da manhã (07:00 às 11:00) na academia da UFRN pelos mesmos 
4 avaliadores que realizaram os testes antes da intervenção com 59 pessoas. Devido 
aos critérios de exclusão, a amostra final da pesquisa ficou composta por 27 pessoas. 

 
Resultados e Discussões 

 
Para o teste de preensão manual entre os grupos como mostra a tabela 1 e 2. Houve 1 
pessoa que saiu de forte para normal, 2 pessoas que saíram de normal para fraco, 1 de 
fraco para normal e apenas um indivíduo saiu de normal para forte, os restantes dos 
participantes permaneceram na mesma categoria que estavam antes da intervenção. 

De acordo com as tabelas 3 e 4, para o Timed up and go, pois mudaram de categoria 
apenas 4 pessoas, de tempo acima do normal, para o tempo normal, permanecendo os 
restantes dos participantes na mesma categoria. E para a força de membros inferiores, 
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onde 3 pessoas mudaram a categoria de desempenho acima do normal para normal, 1 
pessoa passou desempenho normal para desempenho acima do normal e 2 pessoas 
passaram de desempenho normal para desempenho abaixo do normal. Mas para o teste 
de membros superiores houve uma diferença significativa, onde 6 pessoas saíram da 
categoria de desempenho normal para desempenho acima do normal, 1 pessoa saiu de 
desempenho abaixo do normal para desempenho acima do normal e os restantes 
permaneceram na mesma categoria que estavam antes da intervenção. 

No teste de flexibilidade de membros inferiores, 1 pessoa mudou a categoria de 
flexibilidade acima do normal para flexibilidade abaixo do normal, 8 pessoas saíram da 
categoria flexibilidade abaixo do normal para flexibilidade normal, 2 pessoas mudaram 
de flexibilidade acima do normal para flexibilidade normal e 1 pessoa passou de 
flexibilidade normal para flexibilidade acima do normal. Já no teste de flexibilidade de 
membros superiores, 4 pessoas saíram da categoria flexibilidade normal para 
flexibilidade abaixo do normal, 1 pessoa mudou sua classificação de flexibilidade normal 
para flexibilidade acima do normal, 3 pessoas mudaram sua classificação de 
flexibilidade acima do normal para flexibilidade normal e os restantes dos participantes 

permaneceram nas mesmas categorias que estavam de acordo com as tabelas 5 e 6. 

Para o teste de marcha estacionária de 2 minutos,1 participante saiu da classificação 
normal para acima do normal e 3 pessoas abaixo do normal mudaram a sua 
classificação para normal. O restante dos participantes permanecera na mesma 

categoria que estava antes da intervenção de acordo com as tabelas 7 e 8. 

Os resultados encontrados mostraram que no geral houve poucas mudanças nas 
capacidades físicas dos participantes. Um dos possíveis motivos do estudo não alcançar 
os resultados esperados, se dá a algumas barreiras, que segundo Cohen-Mansfield et 
al. (2006) as barreiras mais relatadas pelos idosos ao realizar exercícios físicos são as 
dores, questões de saúde e outras questões de limitações físicas, também se faz 
presente a falta de tempo, fadiga e o clima. Essas são características semelhantes que 
foram observadas nos participantes durante o estudo, pois, muitos dos participantes, 
possuem dores por problemas articulares e sobrepeso. E devido aos seus históricos de 
doenças cardiometabólicas, para ganhar a confiança dos participantes, durante as 
intervenções, antes de dar início aos exercícios, era verificado a pressão arterial, para 
que o indivíduo tivesse certeza de que o exercício poderia ser feito de acordo com a 
intensidade mais elevada. Outro fator determinante, que pode influenciar a aptidão física 
nos idosos, são os hábitos alimentares que fazem parte do estilo de vida de cada um. 

Durante o tempo de intervenção não foram monitoradas a nutrição e a ingestão calórica 
dos idosos. O exercício e vários fatores nutricionais, particularmente proteína e alguns 
suplementos multi-nutrientes, influenciam na saúde muscular e óssea em idosos, mas 
se isso se traduz em significativa melhoria na função física, ainda permanecem incertas 
(DALY, 2017). Com isso, talvez seja possível um resultado mais positivo, mas são 
necessários mais estudos do tipo. 

No entanto, não foram obtidos dados ruins já que ocorreu a manutenção da forma física 
na maior parte da amostra, minimizando assim as perdas de funcionalidade. Tivemos 
pessoas que alteraram suas classificações tanto progredindo quanto regredindo em 
alguns testes. O fator que pode explicar essa variação foi a maneira proposta de 
intensidade dos exercícios, visando manter a assiduidade dos participantes com a 
prática dos exercícios foi usada a estratégia de realizar os exercícios com intensidade 
auto selecionada. Se por um lado essa estratégia é eficaz para manter o engajamento 
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dos praticantes com relação aos exercícios, por outro ela deixa em aberto a intensidade 
que realmente deveria ser feita a realização dos exercícios. Sabe-se que a intensidade 
com que se realiza os exercícios físicos é fator determinante para alcançar os objetivos 
propostos. 

O estudo sobre avaliação da aptidão física de idosos praticantes de exercícios 
concorrentes em meio aquático, possui grande importância para a pesquisa e geradora 
de qualidade de vida para os idosos, ademais o projeto oferecido na piscina 
semiolímpica, por meio do projeto de extensão minha melhor idade da UFRN tem um 

grande potencial em pesquisas na população idosa. 

 
Conclusão 

 

De acordo com os resultados obtidos nesse estudo e possível concluir que apenas o 
exercício concorrente em meio aquático é capaz de gerar manutenção da aptidão física 
e aumentar a capacidade funcional nos idosos, são necessários mais estudos do 
mesmo tipo que sejam replicados para se ter um maior conhecimento sobre a 
efetividade do exercício em meio aquático na aptidão física dos idosos. E que pesquisas 
feitas com essa temática possuam critérios mais específicos, tendo como critérios de 
inclusão idosos saudáveis, assíduos e entre outros, para se obter resultados 
satisfatórios, visto que existem uma infinidade de estudos que comprovam os benefícios 
da pratica de exercícios físicos para a saúde, prevenção de doenças e o retardo do 
envelhecimento que se dá pela perca das capacidades funcionais e cognitivas. Sugere-
se que o controle de intensidade da realização dos exercícios seja por escalas, como a 
de Borg, para que se tenha um padrão de intensidade para todos os participantes, 
visando evitar a disparidade de intensidade de treino entre os mesmos o que afeta 
diretamente os seus resultados. 
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Tabelas parte 1 
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Tabelas parte 2 

 

 

Tabelas parte 3 
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TÍTULO: DANDO VISIBILIDADE AO VIVER COM HIV/AIDS EM TEMPOS DE 

ANTIRRETROVIRAIS 

Resumo 

 

Este estudo objetivou compreender a vivência das pessoas que vivem com HIV/AIDS 
em Natal/RN a partir do advento dos anti-retrovirais; os significados, as estratégias 
desse enfrentamento, dificuldades e expectativas quanto ao acesso e utilização dos 
serviços de atenção psicossocial na rede básica de saúde, bem como as implicações 
para a prevenção e as práticas de cuidado. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, com 
entrevista em profundidade, utilizando técnica projetiva (uso de “cenas”). A 
Hermenêutica constitui a base filosófica e metodológica para a produção e interpretação 
das narrativas. Foi possível constatar que o medo da morte civil mobiliza o sofrimento 
emocional; o advento antiretrovirais, por sua vez, produziu necessidades de 
adaptações, inclusive na auto-imagem das pessoas que vivem com HIV/aids; elas 
consideram a rede de amigos, a família e a militância são aliados no enfrentamento 
dessas questões. A solidão surge, ainda, como um forte sofrimento emocional, fruto da 
estigmatização vivenciada e denunciada pelos usuários dos serviços. A voz dos 
entrevistados possibilitou enxergarmos pistas para a construção de estratégias de 
prevenção e cuidado capazes de contribuir para desconstrução da experiência 
desumanizante da discriminação, e assim promover saúde na busca da sua 
integralidade. 

 
 

Palavras-chave: HIV/AIDS, cuidado, sofrimento emocional, anti-retrovirais, prevenção 

TITLE: GIVING VISIBILITY TO LIVING WITH HIV/AIDS IN ANTIRETROVIRAL TIMES 

Abstract 

 

This study aimed to understand the experience of people living with HIV / AIDS in Natal 
/ RN from the advent of antiretroviral drugs; meanings, strategies that confrontation, 
difficulties and expectations regarding the access and use of psychosocial care services 
in the basic health network as well as the implications for the prevention and care 
practices. a qualitative research with in-depth interview was performed using projective 
technique (use of "scenes"). Hermeneutics is the philosophical and methodological basis 
for the production and interpretation of narratives. It was found that the fear of civil death 
mobilizes emotional distress; the advent of antiretroviral drugs, in turn, produced 
adaptations of needs, including the self-image of people living with HIV / AIDS; they 
consider the network of friends, family and militancy as allies in addressing these issues. 
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Loneliness comes also as a strong emotional distress as a result of stigmatization 
experienced and reported by service users. The voice of respondents possible we see 
clues to the construction of prevention and care strategies that contribute to deconstruct 
the dehumanizing experience of discrimination, and thus promote health in the pursuit of 

its entirety. 

 
 
Keywords: HIV/aids; care; emotional distress; antiretroviral drug; prevention 

Introdução 

Desde o aparecimento dos primeiros casos, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(AIDS) constitui um dos grandes problemas de saúde pública no plano mundial. O 
Ministério da Saúde do Brasil (2018) informa a existência 982.129 casos de aids 
notificados, no período de 1980 a junho de 2018, e Natal não foge à regra. A epidemia 
da aids na cidade teve início no ano de 1983, com um caso no sexo masculino 
apresentando desde então tendência crescente.  Os dados do Boletim Epidemiológico 
de IST/AIDS e Hepatites Virais (2019) da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio 
Grande do Norte (SESAP) mostram que no período de janeiro de 2008 a dezembro de 
2018 foram registrados 4.926 casos de aids em adultos aqui no Estado. Nesse período, 
71% dos casos referiam-se ao sexo masculino, revelando uma razão de 2,4 casos em 
homens para 01 em mulheres. As maiores proporções de casos encontram-se na faixa 
etária de 30 a 39 anos, representando 32% (SESAP, 2019).  Já os dados relativos a 
óbitos por AIDS no Estado, no período de 2008 a 2018 foram registrados 1.298 óbitos 
em decorrência da doença em adultos. Nesse período, 71% dos óbitos ocorreram em 
homens e a faixa etária predominante foi a de 40 a 49 anos com 31% dos casos 
registrados (SESAP, 2019).  No ranking referente à taxa de detecção de casos de AIDS 
no Brasil, a capital potiguar ocupa a 11ª posição, estando com 31,9 casos em 2017 (MS, 
2018, pág. 11 e 40 – tabela nº12).  Ainda sem cura, a aids hoje tem tratamento, com o 
advento da terapia antirretroviral combinada, e traz novos desafios para as pessoas 
infectadas pelo HIV. A vivência da sexualidade, da conjugalidade, da paternidade/ 
maternidade com parceiros com sorologia igual ou diferente, o enfrentamento à luz das 
possibilidades de tratamento e o fortalecimento da rede social de apoio são algumas 
das novas questões de natureza psicossocial vivenciadas por pessoas que vivem com 
HIV. Entretanto, para muitos pacientes o conhecimento da soropositividade gera um 
grande choque emocional, pois a vivência da aids vai, aos poucos, requerer reações 
dos sujeitos envolvidos, no sentido de uma elaboração psíquica da situação. E 
experiência de adoecer de aids é repleta de solidão, preconceitos, violências e 
desigualdades das mais diversas formas (Ceccon & Meneghel, 2012). Portanto, apesar 
dos avanços no tratamento da doença “ainda temos a presença da morte civil, a doença 
do preconceito, a estigmatização matando mais que o vírus” (Silva, 2011). No 
atendimento aos pacientes infectados pelo o HIV, deve-se sempre estar atento para os 
distúrbios emocionais que eles podem vir a apresentar. Abandono de tratamento ou 
dificuldades na adesão ao mesmo, menor qualidade de vida e a possibilidade de uma 
menor sobrevida, podem estar associados à presença de sintomas ou quadros de 
transtornos mentais nos indivíduos infectados pelo HIV. Sabe-se que o HIV/aids, 
decorrido algum tempo, pode atingir o Sistema Nervoso Central, causando dano direto 
ao tecido cerebral e ainda favorecendo o surgimento de diversas doenças oportunistas 
cerebrais devido ao comprometimento do sistema imunológico. Alterações psicológicas 
de intensidade, duração e características diferentes podem surgir com a infecção pelo 
HIV, o que pode prejudicar a qualidade de vida do sujeito e agregar outros transtornos. 
(Waidman, Bessa & Silva, 2011). É oportuno salientar que este estudo pretende focar 
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os sofrimentos psíquicos, emocionais, antes da configuração de um quadro de 
transtorno mental delimitado.  No dizer de Carvalho (2004) “a presença de sintomas 
depressivos pode ser considerada um dos indicadores da forma como pacientes estão 
interagindo com esta condição e com o seu tratamento. Ao longo do desenvolvimento 
da doença ocorrem perdas significativas na vida do indivíduo afetado, tais como saúde, 
aparência física e conflitos familiares. Impõe-se a necessidade de novos hábitos em 
decorrência da doença: ingerir medicamentos, conviver com a ameaça do aparecimento 
de doenças oportunistas e da morte. 
 
Metodologia 

 
É a partir da natureza do estudo que determinamos o caminho metodológico a ser 
percorrido. Caminho este, que neste trabalho, pode ser facilitado pelas estratégias 
qualitativas. Minayo (2000) defende que a pesquisa qualitativa é importante para 
compreender os valores culturais e as representações de determinado grupo sobre 
temas específicos. Esta abordagem se preocupa em investigar um espaço mais 
profundo das relações e dos fenômenos que não podem ser traduzidos na 
operacionalização de variáveis; aprofunda-se nos significados das ações e relações 
humanas, num olhar não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas. 
“As técnicas qualitativas podem proporcionar uma oportunidade para as pessoas 
revelarem seus sentimentos (ou a complexidade e intensidade dos mesmos); o modo 
como falam sobre suas vidas é importante; a linguagem usada e as conexões realizadas 
revelam o mundo como é percebido (Spencer, 1993, p.7)”. É nesse sentido que se diz 
que “o pesquisador substitui as correlações estatísticas pelas descrições, e as conexões 
causais pelas interpretações (Martins J. Bicudo, 1984, p.44)”. Para percorrer o caminho 
escolhido adotamos como referência teórica a Hermenêutica Gadameriana. Parte de 
pressupostos que advogam sensivelmente a superação da dicotomia sujeito-objeto na 
compreensão dos fatos e obras humanas. “Quem conhece se inclui no que quer 
conhecer, resume Ayres et al (1999, p.123)”. O termo hermenêutica, na filosofia grega, 
expressa a arte de interpretar. Termo etimologicamente ligado a Hermes - deus grego 
considerado o mensageiro dos deuses. Era a barganha com a palavra e a rapidez do 
pensamento e ação que possibilitava a ele interpretar e transmitir os desígnios dos 
outros deuses, de onde vem o epíteto “hermeneus” (intérprete). Sua astúcia, humor e 
habilidade com as palavras permitiam abrir caminhos. Era um deus que não tinha casa, 
mas ao habitar a casa de outro o fazia sem ocupá-la. Considerada como uma disciplina 
básica que se ocupa da arte de compreender textos, tem trazido valiosas contribuições 
nas pesquisas sociais ao estender–se à interpretação de discursos e ações. Minayo 
(2000) esclarece que o termo “texto” pode ser usado num sentido bastante amplo: 
biografia, narrativa, entrevista, documento, livro, artigo, dentre outros. No âmbito desta 
pesquisa, ele é utilizado como discurso. Para Hans–George Gadamer (2005), a 
hermenêutica tem como tarefa esclarecer o milagre da compreensão, descobrir os 
sentidos das ações humanas. Parte do princípio de que todo conhecimento do mundo 
é mediado pela linguagem, e o modo de ser de uma coisa só se expressa quando 
falamos sobre ela. Para ele, todo ato de compreender significa entender-se com outro 
a respeito de algo. Compreensão esta condicionada pelo espaço e tempo; pelos limites 
dados a partir da historicidade humana, onde cada situação tem seu horizonte próprio. 
Na hermenêutica, o interpretado suscita questões para o intérprete, mas é o intérprete 
que possibilita ao interpretado a proposição dessas questões. Através desta complexa 
"dialética de pergunta e resposta", realiza-se, segundo Gadamer (2005), “o 
compreender incessante com o qual vamos, simultaneamente, decifrando e instaurando 
nosso mundo (p.123-138)”. Portanto, “o centro da abordagem hermenêutica está na 
compreensão do discurso, procurando entender a multiplicidade dos significados, 
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tentando clarear o que é confuso, escondido, fragmentado. No processo interpretativo, 
não se procura identificar as intenções do autor ou do sujeito, mas entender os sentidos 
da fala, propiciando o desenvolvimento do conhecimento intersubjetivo” (Ricoeur, 2006, 
p.31).  
A ENTREVISTA 
A Entrevista consiste em um dos métodos mais importantes para captar os sistemas de 
valores, as referências normativas, as interpretações que os indivíduos dão às situações 
conflituosas e às experiências vivenciadas. “A entrevista deve ser considerada como um 
roteiro (ou guia) facilitador de abertura, de ampliação e de aprofundamento da 
comunicação (Minayo, 2000, p. 99)”.  Ainda no dizer de Minayo (2000) “O que torna a 
entrevista um instrumento privilegiado de coleta de informação é a possibilidade da fala 
ser reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos 
(sendo ela mesma um deles) e ao mesmo tempo ter a magia de transporte, através de 
um porta-voz, às representações de grupos determinados, em condições históricas, 
socioeconômicas e culturais específicas (p.185)”. 
 
A apresentação do método, esclarecimentos e a solicitação do consentimento livre e 
esclarecido dos (as) participantes serão realizados pela pesquisadora proponente, bem 
como a coleta de todos os instrumentos, devendo a entrevista acontecer em dias e 
horários previamente agendados e de acordo com a conveniência do participante. A 
entrevista permite correções, esclarecimentos e adaptações que a tornam eficaz na 
obtenção das informações desejadas. “Enquanto outros instrumentos têm seu destino 
selado no momento em que saem das mãos do pesquisador que os elaborou; a 
entrevista ganha vida ao se iniciar o diálogo entre o entrevistador e o entrevistado 
(Ludke, 1986, p.30-31)”. 
 
O USO DE “CENAS” 
Sobre o uso de “cenas” Paiva (2005) explica que são ferramentas para conscientização, 
ação, invenção e circulação de repertórios discursivos (e não-discursivos) de grupos e 
indivíduos, que podem resultar em mobilização individual e social para promoção da 
saúde. Ao argumentar sobre sua utilização como recurso para pesquisa, ressalta que a 
análise de narrativas dos participantes através da cena oferece “um testemunho da 
experiência nas próprias palavras do sujeito (p.5)”; neste caso, sob o calor do 
acontecimento, sem grandes elaborações racionais, a qual é altamente relevante para 
as abordagens de pesquisa qualitativa. No âmbito deste trabalho, utilizamos “cenas” 
imaginadas, depois descritas no papel. “Trata-se de uma metodologia que possibilita 
insights de novos repertórios, a partir de uma experiência antecipada, por meio de 
drama 
 
Resultados e Discussões 

 

Embora a pesquisa esteja em andamento, será possível elencar alguns resultados 
observados até aqui e, que atenderam aos objetivos propostos. No entanto, destacamos 
que o estudo será ampliado e assim os resultados e análises. Foi possível constatar que 
o medo da morte civil mobiliza o sofrimento emocional; o advento antirretrovirais, por 
sua vez, produziu necessidades de adaptações, inclusive na autoimagem das pessoas 
que vivem com HIV/aids; elas consideram a rede de amigos, a família e a militância 
como aliados no enfrentamento dessas questões. A solidão surge, ainda, como um forte 
sofrimento emocional, fruto da estigmatização vivenciada e denunciada pelos usuários 
dos serviços. Os nossos colaboradores revelaram o desejo de uma atenção 
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psicossocial, mas desconhecem a existência delas e revelam o medo da estigmatização 
e desumanização nos serviços de saúde, e nos alertaram para o fenômeno da 
banalização da aids e arrefecimento na utilização da prevenção, denunciando a 
invisibilidade das dores em tempo de retrovirais. Diante desses resultados fica evidente 
que é preciso rever o caminho da prevenção, das políticas em torno da aids. Extraímos 
esses fragmentos das transcrições para exemplificar os resultados acima mencionados: 

“Eu tinha muito medo de morrer, hoje não tenho, sei que me tratando, posso morrer de 
outra coisa, mas ainda é difícil demais o preconceito, eu não conto com medo de me 

isolarem, só sabem aqui na rede” (Cravo, 34, anos, membro de OSC). 

“Sofro muito com meu corpo, não ficamos mais com aquela magreza como antigamente, 
mas olha aqui meu rosto, não é o mesmo (referindo-se a sequelas do tratamento” 
(Margarida, 42 anos). 

“Todo mundo agora pensa eu tá tudo muito bom e tão relaxando na prevenção, até os 
profissionais da saúde, sabia? Não tem mais aquela coisa forte, o povo não tem medo 
de pegar porque tem remédio, mas não é simples assim” (Girassol, 50 anos). 

“Fora o hospital eu não sei onde tem atendimento assim, mas eu preciso sim. Se for pra 
ser considerado com uma pessoa normal que tem problema e pode ficar deprimida, mas 
se forem me discriminar, deixar esperando até eu cansar, ai não vou nem lá, tem muito 
serviço que a gente é maltratado” (Rosa, 56 anos). 

É fato que no início da epidemia, o cenário para o convívio com a soropositividade 
agregava muitos fatores desfavoráveis, como falta de informações sobre a síndrome, 
precariedade de recursos terapêuticos, incipientes condições de atendimento nos 
serviços de saúde, tudo isso atrelado ao medo, ao preconceito social e ao despreparo 
dos profissionais de saúdes (Parker, et al, 2001; Figueiredo, 2003). A construção do 
processo de cuidado dos usuários ainda é permeado por olhares estigmatizados, tanto 
da sua rede de apoio quanto dos profissionais que deles cuidam. Vê-se que o 
preconceito e a estigmatização criados em cima do HIV/aids vem atravessar e dificultar 
o cuidado em saúde, impactando não só a população que já é usuária dos serviços 
especializados, mas também os possíveis diagnósticos da doença. Dessa forma, a 
discriminação e a falta de um cuidado acolhedor afastam as pessoas de procurarem 
informação e tratamento nos serviços; o que influencia diretamente na incidência e 
propagação de novos casos e no aumento de óbitos por falta de tratamento. Além do 
mais, a aids coloca em evidência nossas fragilidades quanto a sexualidade, a vida e a 
morte, e lidar com as questões que envolvem por muitas vezes a morte e o processo de 
morrer exige bastante do processo formativo dos profissionais, de forma que é ideal que 
tenham maior preparo para lidar com a finitude. É fundamental que exista na formação 
de profissionais de saúde momentos onde possam trabalhar com o tema da 
sexualidade, estigmatização, direitos à saúde e, alargando discussões de gênero, 
formas de cuidado à população LGBTT. Quanto melhor for a comunicação entre 
cuidados/profissional da saúde e paciente, maior é o nível de confiança formado entre 
essas pessoas, o que contribui na diminuição do medo e melhor a adesão ao tratamento 
(Waidman, Bessa & Silva, 2011). Por fim, para que muitas práticas na produção desse 
tipo de cuidado não venham a ser adjetivadas erroneamente de desumanas, é preciso 
que se cuide também da tríade que engloba a formação acadêmica profissional, a rede 
de atenção integrada e o cuidado com o cuidador. 
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Conclusão 

 

Diante do exposto, vê-se que os tabus e preconceitos em torno do diagnóstico de 
HIV/aids e do viver com a doença dificultam o cuidado em saúde, onde um cuidado 
discriminatório e moralizador afasta as pessoas de procurarem os serviços, o que 
interfere na prevenção de novos casos de infecção e no tratamento das pessoas que já 
vivem com o HIV/aids, produzindo mais sofrimento para estes. Dando voz aos 
sofrimentos vivenciados pelas pessoas que vivem com HIV/aids talvez possamos 
aprender um pouco sobre suas dificuldades, necessidades de acolhimento, cuidado, e 
possamos encontrar pistas para a construção de uma atenção psicossocial que só será 
sensível e eficaz se conseguir mobilizar esforços na direção de (re)significar a 
experiência desumanizante da discriminação. 
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TÍTULO: Avaliação da composição corporal em idosos praticantes de exercícios 

concorrentes em meio aquático. 

Resumo 

Introdução: Há a necessidade de se avaliar a composição corporal de idosos, para a 
detecção precoce do risco aumentado de desenvolver complicações associadas à 
estruturação corporal. Pensando nas limitações do envelhecimento, a prática de 
atividade física em meio aquático, que por sua vez diminuem os impactos das atividades 
e possibilita vantagens no desenvolvimento de aptidão física relacionada à saúde do 
idoso, assim como vem sendo recomendada como fator de prevenção aos efeitos 
negativos do envelhecimento. Objetivo: Verificar o efeito de um programa de exercícios 
concorrentes em meio aquático na composição corporal de idoso. Metodologia: Trata-
se de um estudo transversal onde foi avaliada a composição corporal de idosos 
praticantes de hidroginástica. A amostra foi composta por idosos ativos, a partir de 60 
anos de Natal, Rio Grande do Norte. Foi feita uma avaliação corporal antes do início das 
aulas de hidroginástica, o protocolo de exercícios foi aplicado durante 16 semanas e ao 
final uma segunda avaliação corporal foi feita. Resultados: Foram avaliados 46 idosos, 
dos quais 69,5% da amostra apresentava classificação de estado nutricional em 
sobrepeso. 2% baixa massa muscuas, e após intervenção ficou massa msucular 
adequada e aproximadamente 71,7% apresenta risco aumentado em doenças 
cardiometabólicas. Conclusão: O estudo mostrou que intervenção física sem 
orientação dietética e controle das variáveis externas não consegue surtir o efeito 
esperado. 
 
Palavras-chave: Composição corporal; exercícios; idosos; hidroginástica; saúde. 

TITLE: Assessment of body composition in elderly practicing aquatic competing 

exercises. 

Abstract 

Introduction: There is a need to evaluate the body composition of the elderly, for early 
detection of the increased risk of developing complications associated with body 
structure. Thinking about the limitations of aging, the practice of physical activity in the 
aquatic environment, which in turn reduces the impacts of activities and allows 
advantages in the development of physical fitness related to the health of the elderly, as 
well as being recommended as a preventive factor to negative effects. of aging. 
Objective: To verify the effect of a competing aquatic exercise program on the body 
composition of the elderly. Methodology: This is a cross-sectional study that evaluated 
the body composition of elderly practicing water aerobics. The sample consisted of active 
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elderly, from 60 years of Natal, Rio Grande do Norte. A body evaluation was performed 
before the beginning of the water aerobics classes, the exercise protocol was applied for 
16 weeks and at the end a second body evaluation was made. Results: Forty-six elderly 
individuals were evaluated, of which 69.5% of the sample had overweight nutritional 
status classification. 2% low muscua mass, and after intervention was adequate mass 
and approximately 71.7% has increased risk in cardiometabolic diseases. Conclusion: 
The study showed that physical intervention without dietary orientation and control of 
external variables cannot have the expected effect. 
 
Keywords: Body composition; Exercises; seniors; water aerobics; Cheers. 

Introdução 

De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, o número de 
idosos a partir de 60 anos foi de aproximadamente 20.867.925,00 com uma projeção de 
73.460.946,00 idosos até o ano de 2060, cominando uma demanda maior por 
conhecimentos e especialização para melhor atender essa população por parte dos 

profissionais de saúde (IBGE, 2010). 

No processo de envelhecimento o indivíduo sofre alterações biológicas, psicológicas e 
sociais, e consequentemente, alterações físicas e funcionais na massa muscular, na 
distribuição da gordura corporal e metabolismo ósseo. Além dessas alterações 
biológicas naturais, sem os cuidados preventivos o idosos pode desenvolver doenças 
como a sarcopenia, que de acordo com o Consenso Europeu, trata-se de um distúrbio 
muscular esquelético associado ao envelhecimento podendo se agravar com a 
associação com outras doenças, sedentarismo e má nutrição, podendo causar morte 

precoce (SANTOS, 2003; MENEZES, 2005; CRUZ-JENTOFT, 2018). 

Diante dessas mudanças, há a necessidade de se avaliar a composição corporal de 
idosos, para a detecção precoce do risco aumentado de desenvolver complicações 
associadas à estruturação corporal, pois essas modificações resultam em redução da 
água corporal e da massa muscular e, em contra-partida, o aumento de massa gorda 
(ACUÑA, CRUZ, 2004; DE MELO, 2008). 

A atividade física vem sendo de suma importância para redução da massa gorda e 
aumento de massa muscular, prevenindo o diabetes tipo II, reduzindo níveis de 
ansiedade e estresse, melhorando a ação imunológica e inflamatória pós-treino. Em 
idosos o exercício físico contribui principalmente na sua independência e autonomia, 
fortalecendo a musculatura, evitando quedas, fraturas, aumentando a rede neural, e 
consequentemente a memória, retardando o alzheimer e outras doenças 

neurodegenerativas comuns entre a população idosa (CALOMENI, 2012). 

A prática de atividade física em meio aquático, utiliza-se das propriedades físicas da 
água que por sua vez diminuem os impactos do exercício e possibilita vantagens no 
desenvolvimento de aptidão física relacionada à saúde do idoso, assim como vem sendo 
recomendada como fator de prevenção aos efeitos negativos do envelhecimento 
(MOTA, 2001; DE MELO, 2008). 

Tratando-se ainda do exercício físico em meio aquático, o treinamento combinado de 
força e capacidade aeróbica, também chamado de treinamento concorrente, tem sido 
alvo de pesquisas no meio científico e viu-se que é de grande importância para 
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promoção da saúde e melhoria da capacidade funcional de indivíduos, assim como para 
aspectos relacionados ao ganho ou manutenção de massa muscular e composição 
corporal como um todo (PINTO, 2013). 

Diante disso, há a necessidade de se avaliar os efeitos de exercícios concorrentes em 

meio aquático na composição corporal de idosos. 

 
Metodologia 

 

DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo transversal onde foi avaliada a composição corporal de idosos 
praticantes de atividades concorrentes em meio aquático, onde os dados serão 
avaliados de forma descritiva, os contínuos serão apresentados como média ± desvio 
padrão (DP) e variáveis qualitativas serão relatadas como frequências absolutas e 

relativas (%). 

CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

A amostra foi composta por idosos ativos, residentes na cidade de Natal, Rio Grande do 
Norte. Como critério de inclusão na pesquisa foi utilizado idade igual ou superior a 60 
anos e ser participante do projeto de extensão Minha Melhor Idade oferecido pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os critérios de exclusão utilizados foram: 
Veto por parte do serviço médico, não comparecer às avaliações e não participar de no 
mínimo 75% das aulas na piscina. 

LOGÍSTICA DO ESTUDO 

No início do semestre houve um período de avaliação, antes do início das aulas na 
piscina, com duração de 3 semanas sendo utilizados 3 dias na semana para as coletas. 
Após as avaliações foi iniciado o programa de exercícios concorrentes em meio aquático 
com duração de 16 semanas, com sessões realizadas às segundas, quartas e sextas-
feiras e duração de 50 minutos. O plano de aula utilizado durante o período da atividade 
consta no anexo 1. 

A avaliação da composição corporal foi realizada antes e após a intervenção do 
programa de exercícios físicos através da antropometria, com o uso de equipamentos 
como estadiômetro, balança eletrônica e fita métrica. Após a realização da última 
avaliação da composição corporal, os resultados foram comparados individualmente 
para cada sujeito e, em seguida, foi analisado o comportamento das variáveis para a 
montagem dos resultados. 

AVALIAÇÕES 

Avaliação antropométrica e da composição corporal 
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Foi realizada a coleta das seguintes medidas antropométricas: massa corporal (kg), 
estatura (m) e perímetros da cintura, quadril e panturrilha (cm), a partir desses também 
foram calculados Índice de Massa Corporal (IMC) e Razão Cintura Quadril (RCQ). 

Para a mensuração da massa corporal utilizou-se balança eletrônica digital portátil, tipo 
plataforma (BKH-200FN, Balmak®, Santa Bárbara D’oeste, Brasil), com capacidade 
máxima para 200kg e sensibilidade de 200g. A avaliação foi feito com o indivíduo 
descalço, com roupas leves e sem adornos ou acessórios. A estatura foi mensurada 
utilizando o estadiômetro acoplado à balança. 

O IMC foi calculado pela divisão da massa corporal em quilogramas pelo valor da 
estatura em metros ao quadrado (IMC = peso corporal/estatura²). Os valores de IMC 
foram classificados de acordo com os pontos de corte da Organização Mundial da 
Saúde para avaliação do estado nutricional para idosos, sendo baixo peso IMC <18,5, 

eutrofia entre 18,5 e 26,9 e sobrepeso IMC ≥27 (WHO, 1995). 

O Perímetro da cintura foi mensurado com o indivíduo em pé, durante a inspiração 
normal, atentando para não haver compressão dos tecidos, utilizando uma fita métrica 
flexível inelástica da marca Sanny, com extensão de 2 metros. A aferição se deu no 
ponto médio entre a última costela fixa e a crista ilíaca. O Perímetro do quadril foi aferido 
sob a maior medida na região glútea, com a mesma fita e os mesmos cuidados com a 
compressão dos tecidos (Norton K. & Olds T, 1996). 

A RCQ é um índice a partir da divisão da circunferência do abdômen pela circunferência 
do quadril. Sendo gerada uma classificação de risco para desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares e metabólicas, onde valores maiores que 0.91 a 1.00 para homens e 
0.80 a 0.91 para mulheres representam um maior risco (Norton & Olds, 1996). 

O Perímetro da panturrilha foi medida com o participante sentado, com a perna no 
ângulo de 90° e as pernas ligeiramente afastadas. Utilizando uma fita métrica flexível 
inelástica da marca Sanny, com extensão de dois metros, posicionada ao redor da 
panturrilha no ponto de máxima circunferência, com o ponto de corte sendo >31 cm a 
classificação de massa muscular adequada e <31 cm baixa massa muscular (CRUZ-

JENTOFT, 2018; ISHII, Shinya et al., 2014). 

 
Resultados e Discussões 

 

Observando a tabela 1 , referente ao Índice de Massa Corporal, observa-se que um 
indivíduo do sexo masculino mudou de categoria passando de peso adequado para 
sobrepeso e um participante do sexo feminino passou de peso adequado para baixo 
peso, os demais participantes permaneceram nos mesmos índices que se encontravam 
na primeira avaliação. No total na primeira avaliação haviam 69,5% na categoria 
sobrepeso e após a segunda passou para 71,7%. 

Observando a tabela 2, referente ao Perímetro da Cintura, observa-se que dois 
indivíduos do sexo masculino passaram de categoria de baixo risco para risco 
aumentado. E seis indivíduos do sexo feminino, sendo que, cinco da categoria baixo 
risco e um da categoria de risco aumentado mudaram de categoria para risco muito 
aumentado, o restante permaneceram nos índices. Após a segunda avaliação 78,2% 
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estão em risco, sendo 32,6% risco aumentado e 45,6% risco muito aumentado para 
desenvolvimento de doenças cardiometabólicas. 

Ainda em relação ao risco de desenvolvimento de doenças cardiometabólicas, 
observando a tabela 3, referente ao índice razão cintura/quadril, observa-se que dois 
indivíduos do sexo masculino passaram de categoria de baixo risco para risco 
aumentado. E 12 indivíduos do sexo feminino da categoria de baixo risco mudaram de 
categoria para risco aumentado chegando a um total de 71,7%, o restante 
permaneceram nos índices. 

Observando a tabela 4, referente ao perímetro da panturrilha, observa-se que 2% 
apresentava baixa massa muscular e pós-intervenção passou para massa muscular 
adequada. O restante permaneceram no índice adequado de quantidade de massa 
muscular. 

DISCUSSÃO 

De acordo com o objetivo do trabalho, os resultados obtidos mostraram mudanças não 
esperadas, havendo um aumento na massa gorda dos participantes onde o tempo, a 
intensidade e o protocolo de treino não foram suficientes para uma alteração significativa 

na composição corporal dos participantes. 

A intensidade é uma variável significante para obtenção desses resultados, neste 
trabalho foi proposto intensidade auto selecionada, proporcionando aos indivíduos a 
escolha de qual nível de intensidade iria aplicar nos treinos, além disso de proporcionar 
um treino de qualidade e a permanência do grupo nas aulas. Contudo, essa conduta, 
traz indeterminação quanto aos resultados que podem ser obtidos, é sabido que o nível 
de intensidade nos exercícios físicos é um dos fatores que está relacionado com 
alterações das dimensões antropométricas e outros efeitos benéficos morfológicos. 

Além de tudo, o maior público da amostragem é feminino e o mesmo sofre de processos 
metabólicos após a menopausa, há um aumento na tendência de ganho de peso entre 
as idades 55 a 64 (60,7%) e se estabiliza nos 65 anos (59,1%), com isso a maior 
tendência de ganho se encontra justamente no período da menopausa, em que o 
mesmo começa adaptar o corpo ao déficit de hormônios como estrogênio e 
progesterona (DE MENDONÇA, 2014). 

Entretanto de acordo com o estudo de Mendonça, com mulheres praticantes de 
exercícios físicos, o treino de hidroginástica foi um dos grupos que melhor apresentou 
perda de percentual de gordura, mas se tratando de valores das dimensões 
antropométricas foi o que mais se aproximou dos sedentários. Outro estudo transversal 
com grupos de mulheres que praticavam hidroginástica apresentaram o maior perímetro 
de cintura, RCQ, IMC comparado a outros grupos de exercícios, evidenciando que os 
treinos de hidroginástica não surtem um efeito tão significativo na composição corporal 
(DE MENDONÇA, 2014; MENDONÇA, 2012). 

Outro fator que também pode ter interferido nos resultados é a falta de motivação, a 
preguiça, o clima, temperatura, dores, patologias como doenças cardiometabólicas, 
problemas articulares devido ao sobrepeso, psicopatologias como ansiedade e 
depressão. Pois quando na presença de dor ou pressão arterial elevada diminuem a 
intensidade da atividade, gerando um receio que possa se agravar devido aos treinos, 
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consequentemente não atingem o nível de intensidade satisfatório (COHEN-
MANSFIELD, 2003). 

A atividade física regular e os hábitos alimentares mostram ter efeitos positivos em 
várias funções fisiológicas e vêm sendo discutidos como elementos fundamentais na 
melhora da saúde e qualidade de vida dos indivíduos. Embora seja difícil separar a 
contribuição de cada fator no processo de envelhecimento, sabe-se que a atividade 
física e uma alimentação apropriada podem reduzir as perdas fisiológicas induzidas por 
doenças e aquelas associadas à idade, melhorando as funções músculo-esqueléticas e 
cardiovasculares. O que passa ser uma limitação do nosso estudo, não ter intervido no 
controle da ingestão alimentar dos idosos, de forma a manter o mesmo padrão alimentar 
do início ao fim do período da intervenção com os exercícios (KENDRICK et al., 1994). 

Além do mais, pode-se considerar que o controle alimentar é a principal forma utilizada 
no combate ao excesso de peso. As estratégias de manipulação dietética geralmente 
englobam modificações no total energético ingerido e/ou na composição dietética. Um 
ponto de grande interesse refere-se não só ao total energético ingerido para redução de 
gordura corporal, englobando também a composição da dieta. O estudo das relações 
de equilíbrio energético e seu efeito na etiologia da obesidade, bem como na 
manutenção do excesso de peso, deve ser considerado em qualquer análise 
(FRANCISCHI, 2001). 

Vale ressaltar ainda que muitos mecanismos fisiológicos operam na diminuição da 
atividade metabólica dos indivíduos, tais como: diminuição da atividade do sistema 
nervoso simpático, mudanças periféricas no metabolismo tireoidiano, redução na 
secreção de insulina, mudanças na secreção de glucagon, hormônio de crescimento e 
glucocorticóides. Essas mudanças promovem a mobilização de substratos endógenos, 
conduzindo a maior circulação de ácidos graxos e corpos cetônicos, além de aumentar 
o catabolismo de proteínas, o que reflete na diminuição do gasto energético, mudanças 
muito comuns no processo de envelhecimento (FRANCISCHI, 2001). 

 

Conclusão 

 

Com base no presente estudo podemos concluir que o fator treino e tempo de 16 
semanas não são suficientes, para um resultado satisfatório na composição corporal 
dos idosos praticantes, sem intervenção aos fatores externos da atividade, como sono 
e alimentação equilibrada, por exemplo. Além disso comparada a outros grupos de 
exercícios, a hidroginástica apresenta piores valores de composição corporal, sendo 
assim, modalidade de exercício que não interfere muito nas dimensões antropométricas. 

Sugere-se estudos futuros revendo variáveis com a utilização de técnicas consideradas 
mais sensíveis para verificar possíveis alterações na composição corporal, assim como, 
com intensidade auto selecionada e tentando outra abordagem pode trazer resultados 
melhores a essa população, no tempo de além das 16 semanas e com intervenção 
dietética. 
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Plano de aula 2 
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Plano de aula 3 

 


