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Interpretação, a partir da hermenêutica de Gianni Vattimo 
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Resumo 

 

A experiência religiosa na pós-modernidade agora se confronta com o anúncio niilista da morte de 

Deus. A morte de Deus, longe de ser uma prerrogativa atéia na configuração filosófica de Nietzsche, é 

justamente o que possibilita o renascimento de uma experiência do sagrado numa sociedade pós-

metafísica. Se a morte de Deus fosse interpretada em sentido ateu, Nietzsche apenas estaria invertendo 

a dinâmica da metafísica, reapropriando o fundamento da realidade numa visão a partir da negação 

do divino. Estaria, assim, na mesma perspectiva de uma explicação objetivizante e totalizante da 

estrutura da realidade. O Deus que morre, em sua filosofia, é o Deus-fundamento, que submete o 

real a causas últimas. O Deus-fundamento, enquanto princípio total e objetivo da estrutura da 

realidade, está presente na tradição, como na própria ciência. O anúncio da morte de Deus não pode 

ser esquematizado como uma verdade filosófica superior às filosofias metafísicas. Este anúncio não 

deve ser registrado “objetivamente”, pois não tem um caráter reapropriativo, mas um chamado a uma 

resposta.  

 

Palavras-chave: Secularização. Kenosis. Pós-modernidade. 

  

1. Introdução 

 

A constituição do mundo moderno é um desdobramento do patrimônio 

judaicocristão, conciliada com a herança grega. O cristianismo introduziu na metafísica 

clássica da objetividade um princípio de interioridade (livre-arbítrio), deslocando-a para uma 

metafísica da subjetividade. Como momento culminante desta metafísica, tem-se o sujeito 

epistemológico a priori de Kant, desencadeando o idealismo alemão. O mito da Aufklärung 
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remonta o curso de um sujeito que se arroga no ímpeto de explicação objetivizante e 

totalizante da realidade, submetendo, pois, a natureza ao seu domínio, pelo intermédio de 

sua razão pura a priori.    

A modernidade apenas secularizou as prerrogativas religiosas da Cristandade. O 

centro da realidade que estava localizado numa concepção de Deus, deslocou-se para um 

fundamento antropológico. Deste modo, a filosofia moderna apenas tornou profanas as 

concepções sagradas. Esta dinâmica própria da modernidade é caracterizada com a noção de 

secularização. A secularização não apenas promove uma desvinculação do sagrado nas esferas 

do mundo-da-vida, em sentido institucional, mas reapropria as premissas teológicas em uma 

perspectiva laica. Como o próprio Vattimo (2004, p. 94) designa, a “modernidade é o 

cristianismo secularizado”. 

  Entretanto, a corrente denominada de Integralismo Católico defende uma tese 

contrária desta relação sinonímica – sive – aludida por Vattimo. Esta corrente direciona sua 

tese em direção a uma relação de alternativa – aut aut – entre o Ocidente e o cristianismo. O 

primeiro representaria uma total ruptura com os valores cristãos, no sentido em que promove 

o consumismo, hedonismo e um esquecimento da lei da “natureza”. O Integralismo Católico 

é definido por Vattimo (2004) como uma matriz reacionária, nostálgica e irrealista, que 

pretende uma saída da modernidade – e, portanto, dos valores ocidentais – mediante um 

restabelecimento da moralidade e religiosidade da cristandade. A crítica vattimiana ao 

programa restaurador integralista dirige-se ao restabelecimento de um compromisso 

religioso-moral, em que se tem a identificação entre cultura e natureza – constituindo-se, 

assim, numa forma de sagrado violento – e de sua incapacidade em observar um nexo entre 

o Ocidente e o cristianismo.   

 

2. Desenvolvimento 

 

Vattimo (2004), seguindo as teses de Novalis e de Weber, afirma que ao final do 

processo de secularização, o Ocidente encontra os vestígios da cruz cristã. O Ocidente 

desdobra em sua identidade cultural a herança cristã secularizada. A tentativa hodierna de 

estabelecer uma Europa sem fronteiras, por exemplo, seria a redescoberta do Ocidente em 

termos seculares, da unidade religiosa católica. Pois, a Europa dos Estados Nacionais 

encontra ressonância nos ecos da Reforma  

Protestante, onde “a religião é irreligiosamente fechada dentro das fronteiras  

estatais” (VATTIMO, 2004, p. 96): 
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No momento em que se pensa novamente em uma Europa unida, torna-se atual 

também aquilo que, historicamente, constituiu o seu elemento de unidade, o 

cristianismo, e, diríamos até, o cristianismo católico [...] A Europa e o Ocidente, 

no esforço de reencontrarem a sua própria identidade, acabam por encontrar 

como único elemento fundador as próprias origens cristãs secularizadas. 

  

A civilização da racionalidade científica, econômica e tecnológica participa da herança 

do patrimônio judaico-cristão. O monoteísmo religioso foi assimilado pelas ciências, por 

meio do processo de secularização em vista de uma absolutização da verdade científica. 

Ademais, a história da salvação, apregoada pela religião, está presente nas concepções do 

historicismo das tradições hegelianas, marxistas e positivistas. A história em seu processo 

unitário e homogêneo, em seu percurso evolutivo indelével, é a condição salvífica da história 

cristã. Os imperativos religiosos do trabalho, da poupança e do sucesso econômico, 

embasados na ética protestante, permitiram o florescimento do modo de produção 

capitalista. Deste modo, a construção e a constituição do capitalismo, da ciência e da 

tecnologia foram possíveis, por mais paradoxal que possa parecer, a partir da configuração 

espiritual da modernidade como evento cristão secular.   

  Embora a religião tenha passado para uma esfera privada na modernidade, sua 

mensagem foi interpretada pelo Ocidente em termos seculares e a palavra religiosa 

transmitida. O sentido da secularização aludido pela filosofia vattimiana não se distancia do 

sacro, mas reflete um processo de interpretação da matriz religiosa. A secularização é algo 

constitutivo da essência mesma do cristianismo. A encarnação de Deus – kénosis – estabelece 

um nexo com o processo de secularização, na medida em que aponta para um rebaixamento 

de Deus, um esvaziamento da condição metafísica do divino (VATTIMO, 2004).  

  A secularização reconfigura a história da salvação em uma história da interpretação. 

Esta possibilidade aberta pela interpretação teve como momento crucial a Reforma 

Protestante, rompendo, pois, com a cristandade medieval.   

  
Se l’ortodossia cattolica dichiara che non si può abortire, non si può divorziare, 

non si può sperimentare sugli embrioni, e via discorrendo, questo non è um 

permanere di uma certa violenza della religione naturale dentro il quadro di una 

religione storico-positiva che ha svelato soltanto l’amore? Gesù Cristo è venuto 

al mondo per svelare che la religiosità non consiste nei sacrifici ma nell’amare 

Dio e il nostro prossimo. Tutte le cose che nella Chiesa non si riducono a questo, 

non saranno ancora religione naturale e vittimaria? (VATTIMO, 2006a, p. 9) 
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Com o caminho aberto pela Reforma Protestante para a exegese dos textos bíblicos, 

abre-se o horizonte para a modernidade e a preparação para o caminho da secularização. A 

tradição cristã, então, é reapropriada em um fundamento moderno.   

  
La storia stessa del Cristianesimo è la storia della dissoluzione degli elementi di 

violento naturale che ci sono nella Chiesa. Tutte le discipline che si sono dati i 

Cristiani nella tradizione hanno qualcosa di violento, ma  

sono anche legate a un’imposizione che si è in qualche modo secolarizzata. La 

parola chiave che ho cominciato a usare dopo aver letto Girard, è proprio 

secolarizzazione, come effettiva realizzazione del Cristianesimo quale religione 

non sacrificale. E in questa direzione io mi spingo oltre vedendo molti dei 

fenomeni apparentemente scandolosi e “dissoluti” della modernità come 

positivi. La secolarizzaione non sarebbe l’abbandono del sacro ma l’applicazione 

completa della tradizione sacra a determinati fenomeni umani. Il Cristianesimo è 

finalmente la religione che apre la via a un’esistenza non strettamente religiosa, 

nel senso dei legami, dell’imposizione, dell’autorità. (VATTIMO, 2006a, p. 8) 

  

O sagrado violento radicado no seio da religião natural está fundamentado na 

autoridade de um Deus imutável, cujas leis são pretensiosamente objetivas, universais, 

evidentes e peremptórias. É o Deus-fundamento que paira metafisicamente sobre a natureza, 

instituindo a esta ordenamentos morais imanentes: identidade entre lei e natureza. Este Deus-

fundamento, enquanto princípio metafísico, não está presente apenas na religião, mas 

também nas formas do jusnaturalismo e das ciências. Profere-se a morte do Deus-

fundamento no horizonte aberto pelo niilismo. A morte de Deus propicia o renascimento 

religioso.   

  Outras perspectivas também delineiam a conjuntura atual da renovada vitalidade da 

religião. Pode-se destacar o papel do papa na queda do comunismo do leste europeu e o 

menor envolvimento, ao menos na Itália, da hierarquia católica na política, fazendo com que 

a escolha religiosa da população seja isenta de uma correlação partidária, seja revolucionária 

ou reacionária (VATTIMO, 2006b; 2009). Outra perspectiva é a novidade e a respectiva 

gravidade de questões originadas pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Como 

exemplos, têm-se as problemáticas provenientes da bioética e da ecologia. Os argumentos 

meramente racionais da ciência mostram-se insuficientes na temática acerca da vida e da 

morte. Como também, o caminho catastrófico que uma sociedade altamente tecnificada pode 

conduzir em nome de um processo industrial sem precedentes, sobrepujando o meio 

ambiente. Uma outra perspectiva, cuja periculosidade é intrínseca, apresenta-se sob o viés de 
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uma necessidade de identidade de um povo. Pois a religião desempenha um papel 

fundamental de integração social, como no medievo estabeleceu a unidade política e social 

européia, desempenhada pela Igreja Católica. O risco de uma afirmação forte de uma 

identidade está no seu desdobramento em formas do fanatismo e da intolerância, fatores 

impeditivos para a convivência harmônica, na conjuntura atual, de uma sociedade plural. 

Estas perspectivas são as razões pelas quais se dá o reflorescimento religioso (VATTIMO, 

2004).  

  De maneira geral, a renovada vitalidade da religião não pode ignorar os efeitos da 

derrocada das constituições filosóficas do ateísmo. A morte de Deus, enquanto anúncio do 

niilismo e, portanto, do “fim da metafísica”, representa o desfundamento da realidade, 

abrindo o horizonte para o nascimento de muitos deuses, que se manifestam na 

multiplicidade de imagens de mundo. Este pluralismo babélico das culturas, muito 

propiciado pelo mass media, possibilitou a perda de credibilidade das “metanarrativas” 

(VATTIMO, 2004). As metanarrativas representam o ímpeto sistemático de enquadramento 

da realidade sob uma estrutura objetiva e total, compreendendo o ser na perspectiva do ontos 

on. Deste modo, as metanarrativas atéias do positivismo e do historicismo – marxista – são 

insuficientes para decretar a inexistência de Deus. O positivismo não pode decretar a 

inexistência do divino, na medida em que este não é um fato demonstrável cientificamente. 

O historicismo marxista não pode, também, afirmar a inexistência de Deus, já que foi desfeita 

a metanarrativa da história enquanto processo evolutivo da sociedade, na qual o divino é uma 

fase anterior ao racionalismo científico, que reflete etnocentricamente o ideal civilizatório da 

cultura européia. Deste modo, a morte de Deus, enquanto anunciação do fim das 

metanarrativas, é o que proporciona o renascimento religioso na medida em que a verdade 

científica é desfundada.   

  No entanto, o renascimento religioso não pode evocar seus aspectos fortes, como 

disciplina e doutrina rígidas, sob o risco de retorno metafísico. A religião metafísica configura 

as formas do sagrado violento, impondo aos fiéis o Deus-fundamento. A verdade metafísica 

da religião coloca em risco o contexto contemporâneo de pluralismo cultural. Deste modo, 

a religião não pode ignorar os efeitos da morte de Deus, sob a pena de recair-se em 

fundamentalismos comunitários perigosos em um contexto intercultural. A filosofia deve 

assumir um papel visceral na articulação do fenômeno do renascimento religioso e o 

pluralismo babélico das culturas. O fim das metanarrativas não pode representar um retorno 

às mitologias, o que poderia abrir espaço aos comunitarismos; ao contrário, ela deveria 

desnudar o caráter essencialmente metafórico da linguagem, facilitando assim o diálogo. A 
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metanarrativa imbuí-se do compromisso de legitimação de uma determinada linguagem 

metafórica – a metáfora dos dominadores –, degradando todas as outras a um nível poético, 

mitológico. O pluralismo pós-metafísico, porém, promove uma indiferenciação das 

hierarquias metafóricas da linguagem. Esta indiferenciação vai de encontro a qualquer 

tentativa de enquadramento objetivo e total da realidade. Em fins de modernidade, já não é 

mais possível o discurso hegemônico e totalizante sobre a realidade, porquanto o que se 

evidencia é a multiplicidade de realidades. O renascimento religioso não pode tornar 

improfícuo o desvelamento do caráter essencialmente metafórico da linguagem, sob a pena 

de excluir a sua própria condição de possibilidade.  

  A pós-modernidade é o lugar próprio de acontecimento dos paradoxos. Ao mesmo 

tempo em que é anunciada a morte do Deus-moral metafísico, condição para o retorno da 

religião, percebe-se que esta anunciação cede lugar a um fundamentalismo religioso. Assim 

como a dissolução da metafísica parece abrir um caminho para o relativismo, que encontraria 

embasamento para um retorno aos mitos e, por conseqüente, a um comunitarismo. O 

comunitarismo, segundo Vattimo (2004), nada mais é que uma versão democrática do 

fundamentalismo. Deste modo, o anúncio da morte de Deus seria reduzido a um mero 

relativismo; e a pósmodernidade como a época do relativismo.   

  A dissolução da metafísica, segundo a filosofia vattimiana, não deve ser limitada a um 

mero relativismo. No que concerne ao Ocidente, o fio condutor da hermenêutica consiste 

no retorno rememorado à história do ser – An-denken – enquanto evento destinal, ou seja, 

transmissão de mensagens da tradição. A radicalidade do anúncio da morte de Deus não deve 

conduzir a uma re-legitimação do mito, mas ao salto no abismo liberatório da tradição. O 

salto é recordação da história do ser como evento histórico-existencial, esmaecendo, 

portanto, as estruturas ontológicas da metafísica, que sempre buscaram compreender o ser 

segundo uma ordem peremptória e objetiva. A An-denken heideggeriana corresponde à noção 

de pensiero debole – pensamento fraco – utilizada por Vattimo (1986; 2002; 2004; 2006a), 

designando o esvaziamento das categorias pretensas da metafísica, os imperativos fortes de 

verdade. Logo, a hermenêutica deve seguir o nexo entre a noção de ser como evento e os 

rastros da tradição. Assim como o renascimento religioso deve articularse na conexão entre 

a tradição religiosa ocidental e o ser como evento, enquanto destino de enfraquecimento.   

  O pensamento coloca-se diante da época de fins de modernidade por meio de uma 

Verwindung. A Verwindung indica não uma superação da metafísica, mas uma convalescença 

diante da mesma, uma remissão aos seus vestígios. A metafísica constitui-se em um evento 

destinal na história do ser, constituindo os valores culturais do Ocidente. O niilismo apenas 
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enfraqueceu a metafísica, possibilitando o desfundamento da realidade. O cristianismo, como 

religião que perpassa e constitui a história do Ocidente, também é chamado, numa sociedade 

“pós-cristã”, a colocarse diante da Verwindung. Antes mesmo do cristianismo colocar-se 

diante da Verwindung, esta seria a essência mesma de um evento cristão, na medida em que o 

cristianismo realiza a sua kénosis. Esta representa, como já assinalado, o esvaziamento 

metafísico de Deus na figura de Jesus – o divino feito carne, lançado ao abismo da 

mortalidade. A Verwindung seria, portanto, a secularização trazida pela própria idéia de kénosis.  

O caminho delineado ao cristianismo para a pluralidade cultural encontra-se não em 

sua constituição, que a identifica enquanto religião instituída, mas dentro da dinâmica de 

esvaziamento e secularização. Estes seriam os modos pelos quais o cristianismo estaria diante 

de sua verdadeira kénosis – e, portanto, de sua Verwindung – a partir dos quais a metafísica 

enfraquecer-se-ia, restando seus vestígios – os quais nos colocamos em situação de 

convalescença –, em formas de monumentos, nas suas ruínas. A monumentalidade do 

cristianismo não indica um aspecto positivo da religiosidade, mas justamente seu caráter 

negativo: um cristianismo não religioso (isto é, o cristianismo que se secularizou: celebra o 

amor em detrimento do sagrado violento da religião natural), que demonstra sua vitalidade 

estampada nas ruínas, deixadas na história do Ocidente.     

  
(...) quando si parla di verità entra in gioco anche la violenza. Non tutti i metafisici 

sono stati violenti, ma direi che quase tutti i violenti di grandi dimensioni sono 

stati metafisici ... il futuro del cristianesimo, anche della Chiesa, è diventare una 

religione della pura carità sempre più purificata. C’è un canto di chiesa che dice: 

“Dov’è carità e amoré, lì c’è Dio”. La presenza di Dio è questo (VATTIMO, 

2009, p. 85-86). 

  

O monumento, na terminologia vattimiana, é o que perdura através dos tempos, 

enquanto memória, vestígio (VATTIMO, 2002). Deste modo, o cristianismo constitui o 

Ocidente, não enquanto religião que afirma sua identidade forte, mas enquanto vestígio 

secular da tradição. O cristianismo monumental, cuja possibilidade repousa em sua kénosis, é 

o que constitui a cultura ocidental em sentido fraco, isto é, secularmente. Esta é a tarefa que 

se coloca ao cristianismo numa sociedade plural, tornando-se, portanto, interlocutor no 

discurso inter-religioso. O cristianismo monumental não é apenas o que realizou a kénosis, 

como é, também, aquele que assumiu o niilismo consumado como momento próprio da 

contemporaneidade, que realizou o salto no abismo da finitude. Isso significa que o 

cristianismo monumental habita o tempo próprio da Idade da Interpretação. Esta 
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compreende que os verdadeiros apriorismos do conhecimento dão-se na relação homem e 

mundo, mediada pelos esquemas culturais e paradigmas históricos.   

  A característica do mundo da pós-modernidade é o “conflito de interpretações” 

(VATTIMO, 2000; 2004; 2009), que desvela a realidade enfraquecida, onde “não existem 

fatos, apenas interpretações” – e mesmo a interpretação de que só existem interpretações é 

uma interpretação. A idade da interpretação reconhece direitos iguais para as culturas, seja 

no plano político, com o fim do colonialismo; seja no plano teórico, com a dissolução das 

metanarrativas eurocêntricas; seja no plano religioso, enquanto reivindica a exigência do 

abandono do comportamento missionário. Deste modo, a filosofia hermenêutica é aquela 

que se reconhece dentro da dinâmica do jogo das interpretações, conferindo à sua verdade, 

não um valor fundado em um ontos on metafísico, mas enquanto interpretação válida dentro 

de uma comunidade consensual de intérpretes.   

  Deste modo, há um elo entre a ontologia hermenêutica e a kénosis, no sentido mesmo 

em que esta é um fato hermenêutico. A encarnação de Jesus – e isto significa, também, o 

logos que se fez carne e o esvaziamento metafísico de Deus – representa a interpretação viva 

das Escrituras. E o critério para a interpretação repousa na noção de caritas, enquanto 

propiciadora da multiplicidade de imagens de mundo, de interpretações. A fraternidade 

cristã, respaldada no signo da caridade, permite uma convivência harmônica em tempos de 

pluralidade cultural. O critério para a interpretação é a caritas – caridade, amor, fraternidade 

(VATTIMO, 2000; 2004; 2009).  

A possibilidade para a convivência harmônica entre as múltiplas imagens de mundo 

encontra-se na fraternidade cristã, assegurando, pois, um caminho de diálogo com o outro. A 

lida caritativa com o outro, num contexto de um cristianismo não religioso – sinônimo para 

cristianismo monumental –, desvanece o sentido de um totamente outro – enquanto 

transcendência: a idéia mesma de Deus. Por trás deste outro está a afirmação laica da 

fraternidade cristã: uma caridade sem premissas teológicas e sem recompensas 

transcendentes, mas realizada apenas em seu sentido humanitário, secular. O cristianismo 

que assume a sua kénosis coloca-se em seu posicionamento hermenêutico, desdobrado de sua 

vocação cristã – em sentido fraco – de “um dar ouvidos e palavra aos hóspedes”, na mediação 

de um discurso intercultural e inter-religioso do mundo babélico do pluralismo (VATTIMO, 

2000; 2004; 2009).  
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3. Considerações finais   

 

A dissolução das metanarrativas é experienciada na medida em que se narra a história 

da rememoração do ser, em sua eventualidade histórico-existencial. A rememoração – An-

denken – conduz à abertura projetual, que está sempre situada em um horizonte, em um 

interesse. Rememorar a história do ser significa remeter-se aos projetos abertos em cada 

horizonte existencial. O caráter projetual da existência desvela o seu perecimento, a sua 

mortalidade. Deste modo, rememorar o esquecimento do ser é um evento hermenêutico de 

lançar-se ao abismo da finitude, dos projetos abertos e encerrados no seio de cada horizonte 

histórico. A vocação hermenêutica do cristianismo dá-se na perspectiva assumida à luz da 

encarnação. A questão ainda pode ser reproposta de uma outra forma: a possibilidade da 

hermenêutica, enquanto teoria da interpretação, radica-se no evento mesmo da encarnação; 

e o próprio niilismo encontra-se dentro deste mesmo horizonte aberto pela kénosis. 

  Portanto, a kenosis, além de ser um fato hermenêutico – e, assim, possibilidade para 

uma filosofia da interpretação –, também direciona um critério para as interpretações: o amor 

– caritas. A caridade coloca-se como o critério mais favorável dentro da conjuntura de uma 

sociedade pós-metafísica amplamente plural, sendo a medida para a convivência harmônica 

diante das múltiplas interpretações. A possibilidade hermenêutica do cristianismo é possível 

na perspectiva em que este venha despir-se de seus trajes metafísicos, os quais o conduz na 

afirmação de uma identidade forte, rememorando sua própria historicidade na radicalidade 

do evento destinal da kénosis.  
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Resumo 

 

Dentro da produção literária de Machado de Assis e Graciliano Ramos, duas obras se destacam pela 

semelhança existente entre elas: Dom Casmurro (1899) e São Bernardo (1934). Apesar de se apresentarem em 

ambientes e contextos diferentes, essas obras são corpus de um estudo que objetiva de modo sucinto 

analisar a temática do ciúme presente nas memórias postas no papel por narradores que pretendem contar 

suas histórias, do ponto de vista muito pessoal.  Embora Bentinho e Paulo Honório, respectivamente 

narradores de Dom Casmurro e São Bernardo, sejam personagens de origens diferentes e tenham vivido em 

ambiente e contexto histórico também diferentes, encontram-se no sentimento que lhes proporciona a 

sensação de terem sido vítimas da traição conjugal. O ciúme faz com que eles sintam-se vítimas e sofram 

sem, no entanto, terem a comprovação de fato do adultério. O desfecho, porém, é trágico já que as 

mulheres não têm voz de defesa, culminando assim na separação de Bento e Capitu e no suicídio de 

Madalena, esposa de Paulo Honório.  

 

Palavras-chaves: Dom Casmurro, São Bernardo, intertextualidade. 

 

1. Introdução 

 

Quando se lê um determinado texto pela primeira vez, o leitor pode ter a impressão de já 

ter estado em contato com esse texto. Existe no texto alguma coisa que o faz lembrar de algo que 

já leu. Um texto está sempre em diálogo com outro texto, pois conforme Bakhtin “cada 

enunciado é um elo da cadeia muito complexa de outros enunciados”(2003 p.37). O clássico 

conceito de intertextualidade de Júlia Kristeva diz que “todo texto se constrói como mosaico de 

citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto.” (1974, p. 64). 

Sobre a intertextualidade temática, assim se refere Ingedore Koch: 
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A intertextualidade temática é encontrada, por exemplo, em textos científicos 

pertencentes a uma mesma área do saber ou a uma mesma corrente de pensamento, 

que partilham temas e se servem de conceitos e terminologia próprios, já definidos no 

interior dessa área ou corrente teórica ; entre matérias de jornais e da mídia em geral, 

em um mesmo dia, ou durante um certo período em que dado assunto é considerado 

focal; entre as diversas matérias de um mesmo jornal que tratam desse assunto; entre as 

revistas semanais e as matérias jornalísticas da semana; entre textos literários de uma 

mesma escola ou de um mesmo gênero, como acontece, por exemplo, nas epopéias, ou 

mesmo entre textos literários de gêneros e estilos diferentes...; entre diversos contos de 

fada tradicionais e lenda que fazem parte do folclore de várias culturas...; histórias em 

quadrinhos de um mesmo autor; diversas canções de um mesmo compositor ou de 

compositores diferentes; um livro e o filme ou novela que o encenam; várias 

encenações de uma mesma peças de teatro, as novas versões de um filme... (2007, p.18). 

 

Os romances Dom Casmurro (1899) de Machado de Assis e São Bernardo de Graciliano 

Ramos (1934) possuem uma grande variedade de aspectos semelhantes apesar da distância de três 

séculos entre eles.  Abel Barros Baptista em O livro agreste diz que “Graciliano prolonga a reflexão 

sobre a possibilidade do trágico do Dom Casmurro, de Machado de Assis, obra que São Bernardo 

tem vários pontos de contato” (2005, p.56). Os romances trazem como protagonistas homens de 

meia idade, sozinhos, que tem por objetivo revelar suas memórias.   

 

2. Desenvolvimento 

 

O drama amoroso, o ciúme, que cada um viveu é o tema central destas memórias. O 

ciúme faz com que eles sintam-se vítimas e sofram sem, no entanto, terem a comprovação de 

fato do adultério. De acordo com Gilberto Passos, “eles não tem necessidade de razões para o 

ciúme, são ciumentos por serem ciumentos: o ciúme é um monstro, que engendra a si mesmo, 

nasce de si mesmo” (2003, p.75). Denise Lachaud, em seu livro Ciúmes, diz que nas sociedades 

ditas primitivas, é frequente encontrar “um amálgama”, ou seja, uma mistura entre ciúme, 

avareza, inveja. Porém, sambemos que o avarento é insaciável. A autora, psicanalista, diz ainda 

que “o ciumento duvida da possibilidade do todo-ter. Ainda que possuamos um homem ou uma 

mulher, ele ou ela nunca será todo-nosso” (2001, p.65).  

Gilberto Passos traz a seguinte consideração acerca dos ciumentos:  

 
O ciumento se coaduna com certa expectativa a respeito do vivido que o faz 

considerar-se um ser em plena e constante tensão com o grau de verdade da existência. 
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Seu conflito é ligado ao saber. Saber o que? Ele sabe mais do que os outros. Fatos e 

informações guardam uma indisfarçável dose de lacuna, que lhe cabe preencher. Busca, 

a todo momento, conferir ao mundo um sentido mais completo, fazendo com que 

revele dados para os quais apenas seu sentimento está pronto. (2003, p.76). 

 

O ciúme é, neste ponto de intercruzamento das narrativas, o tema de uma breve análise 

de intertextualidade. 

Dom Casmurro, publicado em 1899, é a obra de Machado de Assis de maior destaque 

dentro da literatura brasileira. O livro começa com o velho Bento de Albuquerque Santiago 

escrevendo, explicando o apelido ganho de um conhecido e que justificava o título do livro: 

 
Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhes dão, mas no 

que lhe pôs vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para 

atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando! Também não achei melhor 

título para a minha narrativa – se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este 

mesmo. (p.12) 

 

No livro que escreve, Bentinho relata sua condição de traído, mas tem-se apenas a versão 

do narrador-personagem nas acusações visto que nenhuma outra personagem compartilha desta 

visão na narrativa e a própria Capitu não confirma essa traição conjugal. Como afirma Bosi: 

 
Ainda que Capitu não houvesse cometido adultério (e o romance não dá nenhuma 

prova decisiva), tudo nela era possibilidade do engano, desde os olhos de ressaca 

oblíquos e dissimulados, que se deixavam estar nos momentos de raiva ‘Com as pupilas 

vagas e surdas’, até às mesmas ideias que já em menina se faziam ‘hábeis, sinuosas, 

surdas e alcançavam o fim proposto, não de salto, mas aos saltinhos (1994, p.181). 

 

 São Bernardo é o segundo romance de Graciliano Ramos. Lançado em 1934, a crítica o 

considera a mais importante obra de ficção do movimento modernista envolvendo o regime 

fundiário e os conflitos sociais no Nordeste brasileiro. A história de São Bernardo se passa na 

década de 1930. O narrador Paulo Honório inicia a narrativa revelando seu propósito: iniciar um 

livro. Já no segundo capítulo ele reapresenta sua intenção: 

 
Tenciono contar minha história. Difícil. Talvez deixe de mencionar particularidades 

úteis, que me pareçam acessórias e dispensáveis. Também pode ser que, habituado a 

tratar com matutos, não confie suficientemente na compreensão dos leitores e repita 

passagens insignificantes. De resto isto vai arranjado sem nenhuma ordem, como se vê. 
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Não importa. Na opinião dos caboclos que me servem, todo o caminho dá na venda. 

(p.11) 

 

Sobre o romance São Bernardo, assim se refere Bosi: 

 
Paulo Honório cresceu e afirmou-se no clima da posse, mas a sua união com a 

professorinha idealista da cidade vem a ser o único decisivo malogro daquela posição de 

propriedade estendida a um ser humano. Tragédia do ciúme, no plano afetivo, e, ao 

mesmo tempo romance do desencontro fatal entre o universo do ter e o universo do 

ser, São Bernardo ficará, na economia extrema de seus meios expressivos, como 

paradigma de romance psicológico e social da nossa literatura (1994, p. 403). 

 

Apesar de distanciados por mais de três décadas os romances em questão têm vários 

aspectos em comum. Os narradores se apresentam com idade de cinquenta anos quando iniciam 

a narração de suas memórias. O drama amoroso vivenciado pelos heróis com suas mulheres que 

não faziam parte de seu meio social, mas por quem se interessam, é tema central dessas 

memórias. 

O narrador de Dom Casmurro tem como propósito “atar as duas pontas da vida”, ou seja, 

o narrador busca em suas memórias praticamente um retrospecto de sua existência. Ao contrário, 

em São Bernardo, Paulo Honório tem interesse maior em narrar os últimos cinco anos, porém não 

deixando de fazer alusão ao seu passado. 

Em Dom Casmurro, Bentinho, é um fidalgo rico, que se apaixona pela filha de um funcionário 

público pobre, Capitu, enquanto que Paulo Honório, originário do meio rural e arcaico do 

nordeste, proprietário rural, toma para si como esposa, uma professora pobre, no romance São 

Bernardo. Tanto Paulo Honório quanto Bentinho são torturados pelo ciúme excessivo.  

Nesse encontro de semelhanças entre o narrador de Dom Casmurro e São Bernardo, 

Zilberman afirma que tanto Paulo Honório assim 

 
[...] como Bentinho, deseja saber o que não deu certo em sua vida, sabendo de antemão 

que, em sua existência, o tumultuado relacionamento com Madalena detém posição 

nuclear. Ao contrario, porém do narrador carioca, o de São Bernardo precisa recuperar 

sua própria história, experimentada antes de conhecer a professora que escolhe para 

esposa 

 

 Apresentado o sentimento comum aos protagonistas, Bentinho e Paulo Honório, o ciúme 

surge de pequenas observações dessas personagens em relação às suas respectivas esposas e vai 

tomando proporções a ponto de tornar-se incontrolável, doentio e proporcionar perdas 
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irreparáveis na vida dos protagonistas. Analisando os narradores em questão encontramos o ápice 

de seu ciúme, talvez infundado ou imaginado: a rejeição aos filhos. Assim como em Dom 

Casmurro, o que acontece em São Bernardo é uma desconfiança gerada a partir dos olhos das 

crianças.  As desconfianças sobre a paternidade de Ezequiel, filho de Capitu e Bentinho, teriam 

partido da própria Capitu, segundo Bentinho, quando faz uma referência ao filho: “Você já 

reparou que Ezequiel tem nos olhos uma expressão esquisita? Perguntou-me Capitu. Só vi duas 

pessoas assim, um amigo de meu papai e o defunto Escobar” (ASSIS, 2006, p. 171). 

Numa conversa sobre o comportamento de Ezequiel, filho do casal, as travessuras e 

imitações que ele fazia, Capitu disse ao esposo “já lhe achei até um jeito dos pés de Escobar e dos 

olhos...” (p. 201).  Essas palavras da esposa fizeram Bentinho observar melhor os traços de 

Ezequiel, mas no momento não despertou ciúmes, o que viria a acontecer mais tarde de forma 

intensa e duradoura. Após esse acontecimento, Bentinho continua afetuoso com a esposa, mas, 

com o passar do tempo, algo diferente vai tomando conta de si e ele confessa: 

 
Cheguei a ter ciúmes de tudo e de todos. Um vizinho, um par de valsa, qualquer 

homem, moço ou maduro, me enchia de terror ou desconfiança. É certo que gostava de 

ser vista, e o meio mais próprio a tal fim (disse-me uma senhora, um dia) é ver também, 

e não há ver sem mostrar que se vê... Naquele tempo, por mais mulheres bonitas que 

tinha nenhuma receberia a mínima parte do amor que tinha a Capitu. Capitu era tudo e 

mais que tudo e mais que tudo; não vivia nem trabalhava que não fosse pensando nela 

(ASSIS, 2006,  p.202). 

 

 O auge da transformação de Bentinho, se dá no enterro do amigo, e principal suspeito,  

Escobar, quando o olhar de Capitu se dirige para o defunto com a mesma intensidade com que já 

arrastara a ele no episódio do beijo. Chegada a hora da encomendação do corpo e da partida do 

defunto Escobar para o enterro, Bentinho percebe a maneira como Capitu faz a sua despedida e 

assim descreve a cena: 

 
Capitu olhou alguns instantes para o cadáver. Tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que 

não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas... Momento houve em que 

os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem palavras 

desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar 

também o nadador da manhã (ASSIS, 2006, p. 217). 
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Ciúme e inveja, insegurança e egoísmo, ambição e poder, amizade e traição, as paixões 

humanas são o grande tema do romance de Machado, e formam uma indagação que permanece 

aberta no final: é possível conhecer ao outro e a si mesmo? De acordo com Georges Bataille: 

 
Se a união dos dois amantes é o efeito da paixão, ela invoca a morte, o desejo de matar 

ou o suicídio. O que caracteriza a paixão é um halo de morte. Abaixo dessa violência — 

à qual responde o sentimento de contínua violação da individualidade descontínua — 

começa o campo do hábito e do egoísmo a dois, o que quer dizer uma nova forma de 

descontinuidade. É somente na violação — com estatuto de morte — do isolamento 

individual que aparece essa imagem do ser amado que tem para o amante o sentido de 

tudo o que é. O ser amado para o amante é a transparência do mundo. O que 

transparece no ser amado é aquilo de que falarei daqui a pouco a propósito do erotismo 

divino ou sagrado. É o ser pleno, ilimitado, que não limita mais a descontinuidade 

pessoal. É, em síntese, a continuidade do ser percebida como uma libertação a partir do 

ser do amante. (1987, p.16) 

 

O ciúme era tão torturante e desesperador que transformava o protagonista. Antes um pai 

amável e um esposo apaixonado passa a ter pensamentos monstruosos de vingança da esposa e 

do filho. Assim revela as suas intenções: 

 
Escobar vinha assim surgindo da sepultura, do seminário e do Flamengo para se sentar 

comigo à mesa, recebendo-me na escada beijar-me no gabinete de manhã ou pedir-me à 

noite a bênção do costume. Todas essas ações eram repulsivas; eu tolerava-as e 

praticava-as, para me não descobrir a mim mesmo e ao mundo... Quando nem mãe 

nem filho estavam comigo o meu desespero era grande, e eu jurava matá-los a ambos 

ora de golpe, ora devagar, para dividir pelo tempo da morte todos os minutos da vida 

embaçada e agoniada (ASSIS, 2006,  p. 227). 

 

Quando o ciúme toma conta do ser humano, o desejo de vingança flui e o alvo dessa 

vingança são os infiéis. Bentinho não podendo vingar-se do amigo defunto, estende o seu plano 

cruel ao pequeno Ezequiel. Segundo ele, o garoto era o fruto da relação adúltera entre Capitu e 

Escobar. Bentinho vê em Ezequiel o retrato de Escobar. Dominado pelo ciúme focado agora no 

defunto, pensa em vingar-se da esposa e do filho matando-os de forma cruel para que esta 

vingança satisfaça ao seu ego. Para Bataille “se o amante não pode possuir o ser amado, algumas 

vezes pensa em matá-lo: muitas vezes ele preferiria matar a perdê-lo. Ele deseja em outros casos 

sua própria morte” (1987, p.15). Bentinho, dominado pelo ciúme e com a mente escurecida de 

ódio e desejo de vingança, planeja a sua própria morte: 
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Sei que escrevi algumas cartas, comprei uma substância, que não digo, para não espetar 

o desejo de prová-la (...) Quando me achei com a morte no bolso senti tamanha alegria, 

como se acabasse de tirar a sorte grande, ou ainda maior, porque o prêmio da loteria 

gasta-se, e a morte não se gasta (ASSIS, 2006, p. 231). 

 

Decidido a colocar o seu plano em prática o protagonista Bentinho retorna à casa: 

“Cheguei a casa, abri a porta devagarzinho, subi pé ante pé, e meti-me no gabinete; iam dar seis 

horas. Tirei o veneno do bolso, fiquei em mangas de camisa, e escrevi ainda uma outra carta, a 

Capitu (ASSIS, 2006, p. 232). Tudo pronto para o suicídio,Bentinho relata o plano de como iria 

dar fim a sua própria vida para vingar-se da esposa e do filho, este, segundo suas conclusões, o 

fruto da traição: 

 
O meu plano foi esperar o café, dissolver nele a droga e ingeri-la. O copeiro trouxe o 

café. Ergui-me e guardei o livro e fui para a mesa onde ficara a xícara. Já a casa estava 

em rumores; era tempo de acabar comigo. A mão tremia-me ao abrir o papel em que 

trazia a droga embrulhada.Acabamos com isto, pensei. Quando ia beber, cogitei se não 

seria melhor esperar que Capitu e o filho saíssem para a missa; beberia depois; era 

melhor. Assim disposto, entrei a passear no gabinete. Ouvi a voz de Ezequiel no 

corredor, vi-o entrar e correr a mim bradando: -Papai! Papai! Ezequiel abraçou-me os 

joelhos, esticou-se nas pontas dos pés, como querendo subir e dar-me um beijo de 

costume; e repetira, puxando-me: -Papai! (ASSIS, 2006, p.233-234). 

 

O ciúme doentio obscurece a razão e destrói a mente do enciumado. Leva-o, por sede de 

vingança, a autodestruir-se ou acabar com a pessoa à qual se tornara o motivo desse sentimento 

destruidor. Bentinho ao ver o filho que carinhosamente o abraça, tem outro impulso: atentar 

contra a vida de Ezequiel, forçando a criança a tomar o veneno que comprara para si. É o 

próprio personagem que diz:  

 
Cheguei a pegar na xícara, mas o pequeno beijava-me a mão, como de costume, e a 

vista dele, como o gesto, deu-me outro impulso que me custa dizer aqui; mas vá lá, 

diga-se tudo.Chamem-me embora assassino; não serei eu que o desdiga ou contradiga; 

o meu segundo impulso foi criminoso. Inclinei-me e perguntei a Ezequiel se já tomara 

café – Já papai, vou à missa com mamãe. – Toma outra xícara, meia xícara só. – E 

papai? – Eu mando vir mais; anda, bebe! Ezequiel abriu a boca. Cheguei-lhe a xícara, 

tão trêmulo que quase a entornarei, mas disposto a fazê-la cair pela goela abaixo. Mas 

não sei que senti, que me fez recuar. Pus a xícara em cima da mesa, e dei por mim a 

beijar doidamente a cabeça do menino (ASSIS, 2006, p. 234-235). 
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Para Bentinho, a prova de adultério de Capitu era o garoto Ezequiel com olhos, os pés e 

até a fala parecidos com os de Escobar. Porém esperava que a esposa confessasse tudo. Bentinho 

não voltou a pensar no suicídio por envenenamento. Ao retornar da igreja Capitu diz ao esposo: - 

Confiei a Deus todas as minhas amarguras; ouvi dentro de mim que a nossa separação é 

indispensável, estou às suas ordens (ASSIS, 2006, p. 239). A separação se concretizou. Bentinho 

vai com a esposa e o filho para a Europa, deixa-os na Suíça e retorna ao  Brasil, para não mais 

procurá-los. Respondia às cartas de Capitu com brevidade e sequidão. Posteriormente, ficou 

sabendo da morte de Capitu e também da morte de Ezequiel. Bentinho desiste do suicídio e 

escolhe a separação como a solução do problema. O ciúme destrói a família e o próprio marido 

ciumento. 

O ‘pequeno’ de Paulo Honório nem nome tem. Em suas desconfianças sobre a 

paternidade do filho, o narrador nem cita o nome da criança: 

 
Afastava-me, lento, ia ver o pequeno que engatinhava pelos quartos, às quedas, 

abandonado. Acocorava-me e examina-o. era magro. Tinha os cabelos louros, como os 

da mãe, olhos agateados. Os meus são escuros. Nariz chato. De ordinário as crianças 

têm o nariz chato. Interrompia o exame, indeciso; não havia sinais meus; não havia os 

de outro homem. (RAMOS, 2007, p. 149) 

 

Em São Bernardo, Paulo Honório ao perceber as conversas de Madalena com o seu 

empregado Padilha, não aceita que sua esposa dê ordens a seu empregado. Padilha justificando-se 

por ter conversado com a esposa do patrão diz: “quanto às conversas, seu Paulo compreende. 

Uma senhora instruída meter-se nestas bibocas! Precisa uma pessoa com quem possa entender de 

vez em quando palestras amenas e variadas” (RAMOS, 2007, p.148). A princípio, Paulo Honório 

não dá importância e até ri, porém a expressão  palestras amenas  o fez refletir posteriormente. 

 
Mais tarde, no escritório, uma ideia indeterminada saltou-me na cabeça, esteve lá um 

instante quebrando louça e deu o fora. Quando tentei agarrá-la, ia longe. Interrompi a 

leitura da carta que tinha diante de mim, sem saber por quê, olhei Madalena 

desconfiado... Nisto a ideia voltou. Movia-se com tanta rapidez que não me foi possível 

distingui-la. Estremeci, e pareceu-me que a cara de Madalena estava mudada. (RAMOS, 

2007, 148) 
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Paulo Honório não consegue identificar a ideia indeterminada que lhe vem à cabeça, 

porém a desconfiança cai sobre Madalena. As discussões já vinham ocorrendo por conta do 

idealismo da esposa, mas ciúme ainda não lhe aparecera. Depois a cena vista por ele desperta-lhe 

um sentimento que não sentira antes. A cena é assim descrita: 

 
Procurei Madalena e avistei-a derretendo-se e sorrindo para o Nogueira, num vão de 

janela. Confio em mim. Mas exagerei os olhos bonitos do Nogueira, a roupa bem feita, 

a voz insinuante. Pensei nos meus oitenta e nove quilos, neste rosto vermelho de 

sobrancelhas espessas. Cruzei descontentes as mãos enormes e cabeludas, endurecidas 

em muitos anos de lavoura. Misturei tudo ao materialismo e ao comunismo de 

Madalena e comecei a sentir ciúmes (RAMOS, 2007, p.155). 

 

Paulo Honório sente algo diferente, não consegue entender o que era aquilo. Olha para 

Madalena e acha-a diferente, de rosto mudado. Ele não confessa seu amor por ela a ponto de 

pensar nela todo instante, mas busca com os olhos, procurando-a por toda parte a fim de mantê-

la sob seu domínio. Isto significa que ele também desconfia da esposa. Avistando Madalena 

conversando com Nogueira, Paulo Honório começa a sentir ciúme. Ao comparar as 

características de Nogueira às suas, sente-se inferiorizado. O seu olhar ciumento vê Madalena 

oferecendo-se a Nogueira. Paulo Honório no início desconfia apenas de Padilha, depois inclui o 

Nogueira, o Dr. Magalhães, os caboclos da fazenda e até o padre, como amantes de Madalena. E 

pensa também na vingança, como relatado no trecho abaixo: 

 
O meu primeiro desejo foi agarrar o Padilha pelas orelhas e deitá-lo fora a pontapés, 

mas conservei-o para vingar-me. Prendi-o na escola. Estive quatro meses sem lhe pagar 

ordenado. (...) Não gosto de mulheres sabidas, chamam-se intelectuais. Madalena não 

era uma intelectual, mas descuidava-se da religião, lia telegramas estrangeiros. E eu me 

retraía, murchava. Requebrando-se para o Nogueira, ao pé da janela sorrindo! Sorrindo 

exatamente como as outras, as que fazem conferências. (RAMOS, 2007, p.158).  

 

A desconfiança de Paulo Honório baseava-se apenas nas conversas que observava da 

esposa com a Padilha ou com o Nogueira, direciona a sua vingança ao empregado, não 

permitindo que ele saísse da escola e não lhe pagando o salário. Em relação à esposa, Paulo diz: 

“O meu desejo era pegar Madalena e dar-lhe pancada até no céu da boca”(p.174). A reação de 

Paulo vai além. O seu desejo de vingança atinge, em pensamentos, requintes de crueldade: 

 
E se eu soubesse que ela me traia? Ah! Se eu soubesse que ela me trais, matava-a, abria-

lhe a veia do pescoço, devagar, para o sangue correr um dia inteiro. Mas logo me 
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enjoava do pensamento feroz que rendia isso? Um crime inútil! Era melhor abandoná-

la, deixá-la sofrer. E quando ela tivesse viajado pelos hospitais, quando vagasse pelas 

ruas, faminta, esfrangalhada, com os ossos furando a pele, costuras de operações e 

marcas de feridas no corpo, dar-lhe esmolas pelo amor de Deus. (RAMOS, 2007, 

P.176).  

 

Paulo Honório, na busca de provas que incriminassem Madalena, encontra uma folha de 

papel que, provavelmente o vento levara da mesa da esposa. “Aquilo era trecho de uma carta, e 

de carta a homem. Não estava lá o nome do destinatário, faltava o princípio, mas era carta a 

homem, sem dúvida” (RAMOS, 2007, p.185). Lendo com certa dificuldade o texto e 

reconhecendo ser a letra de Madalena, Paulo imagina ter encontrado a prova tão esperada. “As 

suspeitas voaram para cima do João Nogueira, do Dr. Magalhães, de Azevedo Gondim, do 

Silvestre da Escola Normal. (RAMOS, 2007, p. 186). O ciúme doentio obscurece a razão e 

destrói a mente do enciumado. Leva-o, por sede de vingança, a autodestruir-se ou acabar com a 

pessoa à qual se tornara o motivo desse sentimento destruidor. Paulo Honório tem a carta como 

prova, mas seu desejo era que Madalena o livrasse daquelas dúvidas. Madalena pede perdão e diz: 

“O que estragou tudo foi o ciúme, Paulo” (RAMOS, 2007, p. 189). O desfecho então se dá logo 

em seguida: Madalena não suporta as acusações do marido e suicida-se. Paulo que naquela noite 

dormiu na igreja, cedo levantou-se e foi ao curral, e em seguida ao riacho. Ao retornar para casa, 

ouviu gritos: 

 
Entrei apressado, atravessei o corredor do lado direito e no meu quarto dei com 

algumas pessoas saltando exclamações. Arredei-as e estanquei: Madalena estava estirada 

na cama, branca, de olhos 

vidrados, espuma nos cantos da boca. Aproximei-me, tomei-lhe as mãos duras e frias, 

toquei-lhe o coração, parado. Parado. (...) Sobre a banca de Madalena estava o envelope 

que ela havia falado. Abri-o. Era uma carta extensa em que se despedia de mim 

(RAMOS, 2007, p.194-195). 

 

Paulo Honório viúvo, por causa do seu ciúme doentio, vive na solidão, como ele próprio 

diz: 

 
Madalena entrou aqui cheia de bons sentimentos e bons propósitos. Os sentimentos e 

os propósitos esbarraram com a minha brutalidade e o meu egoísmo. Creio que nem 

sempre fui egoísta e brutal. A profissão é que me deu qualidades tão ruins. E a 

desconfiança que me aponta inimigos por toda parte! A desconfiança é também 
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consequência da profissão. Foi este modo de vida que me inutilizou. (...) Estraguei a 

minha vida estupidamente. (RAMOS, 2007, p. 221) 

 

3. Considerações finais 

 

É muito difícil falar no amor e sobre relacionamentos amorosos sem mencionar assuntos 

como o casamento, o ciúme e a traição. Sabemos, Bentinho e Paulo Honório são movidos pelo 

sentimento da paixão. E a característica da paixão é querer o amante inteiro só para si. O 

apaixonado é intenso e cada vez quer mais do seu amante, vive com ele e para ele e se esquece do 

mundo lá fora. A paixão é um sentimento de posse, logo possui em si forças anárquicas. Não é 

raro que o homem apaixonado desenvolva seu o sentimento do ciúme pelo seu parceiro. Isso 

acontece porque o apaixonado, na anarquia de sua paixão, deseja e quer o seu parceiro existindo 

em função apenas daquele que por ele nutre o sentimento de posse. 

Assim, ao perceberem que não eram objetos de dedicação exclusivas de suas esposas, 

deixam que o ciúme lhes atormentem, visto que as mulheres não cumpriam com o desejo de 

exclusividade desses homens. O sentimento de posse que se desenvolve nos narradores de Dom 

Casmurro e São Bernardo faz crescer o sentimento de ciúme em uma escala exponencial. Nesse 

contexto, cresce em Bentinho e Paulo Honório a semente da dúvida da fidelidade de suas 

esposas.   
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Resumo 

 

João Guimarães Rosa pode ser considerado um escritor transcultural, uma vez que realiza, em suas obras, 

uma transitividade entre os elementos de duas culturas distantes: a cultura erudita e a cultura regional. 

Pode-se, então, considerar que as narrativas de Rosa se situam no entre-lugar, devido este ser marcado 

pelos dualismos oralidade/escrita, formas arcaicas/formas modernas, palavra/imagem, 

racionalidade/misticismo. Este trabalho tem como objetivo analisar a presença da transculturação no 

conto “A menina de lá”, do livro Primeiras estórias (1962). Nessa narrativa Rosa retrata uma família do 

sertão nordestino, com todas as suas características regionais, e, além disso, lhe atribui aspectos universais, 

como a tentativa inerente a diversas culturas em compreender a passagem de uma vida terrena e fugaz a 

uma vida transcendental perfeita. 

 

Palavras-chave: Transculturação. “A menina de lá”. João Guimarães Rosa. 

 

1. Introdução 

 

 O conto “A menina de lá”, assim como os demais contos do livro Primeiras estórias (1962), 

retrata acontecimentos extraordinários e traz personagens que se comportam de forma, 

aparentemente, incompreensível, fazendo os leitores pensarem que a narrativa possui um sentido 

misterioso.  

 Segundo Paulo Rónai, os personagens, que transitam pelos vinte e um contos do livro 

Primeiras estórias, possuem algumas características em comum: 

 
[...] São todos, em grau menor ou maior, videntes: entregues a uma ideia fixa, 

obnubilados por uma paixão, intocados pela civilização, guiados pelo instinto, 
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inadaptados ou ainda não integrados na sociedade ou rejeitados por ela, pouco se lhes 

dá do real e da ordem. Neles a intuição e o devaneio substituem o raciocínio, as 

palavras ecoam mais fundo, os gestos e os atos mais simples se transubstanciam em 

símbolos [...].1 

 

Dentre esses personagens instintivos e intuitivos, destacam-se as crianças, as quais estão 

presentes em diversas obras de Guimarães Rosa, principalmente em Primeiras estórias. Segundo 

Cerdeira, “[...] as crianças de Rosa – crianças de poeta – são sempre seres excepcionais, por uma 

espécie de exercício excessivo de linguagem que não cabe na fala concertada do discurso 

corrente”2.  

Pensando nessa excepcionalidade das crianças de Rosa, pretende-se analisar o conto “A 

menina de lá”, em que há uma criança como protagonista, com o objetivo de estudar a presença 

da transculturação nessa narrativa.  

 

2. Desenvolvimento 

 

No conto “A menina de lá”, narra-se a história de uma menina chamada Maria, mais 

conhecida como Nhinhinha, que morava em um lugar chamado Temor-de-Deus. Nhinhinha 

sempre ficava sentada em um tamborete, sozinha com os seus pensamentos, já que seus pais, 

assim como as outras pessoas, na maioria das vezes, não compreendiam o que falava.  

Em um determinado dia, Nhinhinha começou a desejar que determinadas coisas 

acontecessem, e elas realmente aconteciam: quis ver um sapo, comer uma pamonha de goiabada, 

ver um arco-íris e, por último, ter um caixão cor-de-rosa com enfeites verdes brilhantes. Após 

esse último desejo, Nhinhinha morreu.  

No conto “A menina de lá”, o foco narrativo não é sempre o mesmo, alterna entre a focalização 

externa e interna, pois o narrador começa narrando em terceira pessoa, mas, no final do quarto 

parágrafo, inclui-se na narrativa como um personagem, uma vez que afirma “[...] E Nhinhinha 

gostava de mim”3, começando, então, uma focalização interna.  

Essa focalização interna continua no quinto parágrafo, quando o narrador narra algumas 

conversas que teve com Nhinhinha, solidarizando-se com esta e, diferentemente dos outros 

personagens, consegue compreendê-la – “[...] o que falava, às vezes era comum, a gente é que 

                                                            
1 RÓNAI, Paulo. Os vastos espaços. In: ROSA, João Guimarães. Primeiras estórias. 1. ed. especial.  Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2005, p. 23. 
2 CERDEIRA, Teresa Cristina. Nhinhinha, Brejeirinha e Zé Boné: Perversão e poder em linguagem. In: DUARTE, Parreira 
Lélia. et al. (Org.). Seminário Internacional Guimarães Rosa: Veredas de Rosa II. Belo Horizonte: CESPUC, 2003, p. 800.  
3 ROSA, João Guimarães. Primeiras estórias. 1. ed. especial.  Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005, p. 66. 
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ouvia exagerado: – ‘Alturas de urubuir...’ Não, dissera só: – ‘...altura de urubu não ir.’ [...]”4. Em 

nenhum momento do conto há uma explicação sobre quem é esse personagem-narrador, que 

mais compreendeu Nhinhinha; não se sabe se é um parente, um amigo ou um vizinho.  

No final do quinto parágrafo, o narrador afirma nunca mais ter visto Nhinhinha, voltando 

a narrar em terceira pessoa, ou seja, volta a focalizar externamente, testemunhando os fatos de 

forma mais distanciada, porque fica sabendo das coisas, que sucederam na vida de Nhinhinha, 

por ouvir de outras pessoas. Verifica-se, no entanto, que isso não o impede de controlar a 

narrativa, pois a organiza como quer, sendo um exemplo disso o fato de não relatar o que 

Nhinhinha revelou para Tiantônia – o seu desejo de ter um caixãozinho cor-de-rosa – quando 

apareceu o arco-íris, só expondo depois da morte da menina. 

Walter Benjamin, no texto “O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”, 

afirma ser difícil encontrar pessoas que consigam narrar devidamente. Isso ocorre porque é da 

experiência cotidiana transmitida entre as pessoas, que o narrador retira sua inspiração para 

narrar, mas as pessoas não conseguem mais fazer essa troca de experiências, uma vez que o 

desenvolvimento tecnológico contribuiu para uma privatização da vida, tornando difícil o diálogo 

entre as pessoas.    

Para o crítico, a verdadeira narrativa possui uma dimensão utilitária, e uma das causas que 

colaboraram para o fim de narrativas com esse sentido utilitário, foi o surgimento do romance no 

período moderno, visto este não possuir sua origem na tradição oral. Enquanto o narrador, ao 

contar uma história, retira os fatos narrados de suas próprias experiências ou de outras pessoas, o 

romancista faz do ato de narrar algo isolado, sendo assim, não adquire conselhos e também não 

sabe como transmiti-los. 

Em “A menina de lá”, o narrador se assemelha a esse narrador da tradição oral definido 

por Benjamin, pois simula recontar uma estória presente na memória discursiva oral de uma 

comunidade do interior do sertão brasileiro. 

Antonio Candido, no texto “Literatura e subdesenvolvimento”, analisa as características da 

criação literária na América Latina, a partir da forma como os escritores latino-americanos 

pensaram a condição de atraso e dependência econômica, política e cultural de seus países. Em 

relação à maneira como os escritores brasileiros encararam esse atraso, o crítico distingue três 

fases do regionalismo brasileiro: o romântico, o crítico e o super-regionalismo. 

No regionalismo romântico, predominou a noção de “país novo”, que tinha muitas 

chances de progredir, então, a consciência dos escritores sobre o atraso era amena, prevalecendo 

a ideia idealizada de pátria como liberdade. O regionalismo crítico foi marcado por um 

                                                            
4 Ibid., p. 66. 
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pensamento catastrófico em relação ao atraso do país, pois os escritores possuíam a noção de 

“país subdesenvolvido”. O regionalismo super-regionalista “[...] corresponde à consciência 

dilacerada do subdesenvolvimento e opera uma explosão do tipo de naturalismo, que se baseia na 

referência a uma visão empírica do mundo [...]”5. 

Candido utiliza o termo super-regionalista para se referir, principalmente, à escrita de 

Guimarães Rosa, pelo fato de suas obras serem constituídas por um universalismo, que une, de 

forma equilibrada, o universal e o popular, a cultural erudita e a cultura oral. Dessa forma, “o 

hiper-regionalismo da obra rosiana retrata-se na universalização da cor local: ‘o sertão é do 

tamanho do mundo’; ‘o sertão é o mundo’; ‘o sertão é dentro da gente’ [...]”6. 

Pode-se compreender essa união entre o universal e o popular, conseguida por Guimarães 

Rosa em suas narrativas, a partir de uma perspectiva transcultural, já que o termo transcultural, 

mencionado pela primeira vez em 1940, na obra Contrapunteo cubano del azúcar y del tabaco, de 

Fernando Ortiz, refere-se ao encontro de diferentes povos e culturas. 

Nota-se que quando esse encontro entre distintas culturas ocorre em obras literárias, tem-

se uma transculturação narrativa. Nas obras caracterizadas por essa transculturação narrativa, 

segundo Ángel Rama, ocorrem três operações, as quais são referentes ao uso da língua, à 

estruturação literária e à cosmovisão. Em relação à língua,  

 
[...] o léxico, a prosódia e a morfossintaxe da língua regional se transformaram em 

ferramenta para realçar os conceitos de originalidade e criatividade. [...] Deixaram de 

marcar a diferença entre o padrão culto oficial e, ao mesmo tempo, esta língua literária 

artificial se destaca, ocupando a totalidade da obra e o lugar do narrador ao expressar 

sua visão de mundo, sua perspectiva na ação literária [...].7 

 

Na estruturação literária, as operações feitas pelos escritores são mais complexas que as 

realizadas quanto ao uso da língua, por causa da enorme distância existente entre as formas 

tradicionais e as formas modernas. Os autores buscam os elementos literários próprios da cultura 

tradicional, que possibilitem uma união entre a cultura clássica e a cultura popular. 

A cosmovisão é a terceira operação que ocorre nas narrativas transculturais e possui uma 

importância considerável, devido ser “[...] o espaço onde se consolidam os valores e as ideologias 

e ser reduto da resistência contra as influências homogeneizadoras da modernização de origem 

                                                            
5 CANDIDO, Antonio. Literatura e subdesenvolvimento. In: CANDIDO, Antonio. A educação pela noite e outros ensaios. 
São Paulo: Ática, 1989, p. 140-162, p. 161.  
6 DRUMOND, Josina Nunes. Ecos do sertão: sertões: vozes do árido, semiárido e das veredas. Vila Velha: Opção, 2013, p. 
37. 
7 REIS, Livia de Freitas. Transculturação e transculturação narrativa. In: FIGUEIREDO, Eurídice (Org.). Conceitos de 
Literatura e Cultura. 2. ed. Niterói: EdUFF; Juiz de Fora: EdUFJF, 2012, p. 465-488, p. 473. 
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estrangeira”8.  

 

Rama destaca essa transculturação presente na escrita de Guimarães Rosa e o considera um 

escritor universal, já que realiza uma transitividade entre os elementos de duas culturas distantes: 

a cultura erudita e a cultura regional. Pode-se considerar que, por causa dessa transitividade, as 

obras de Rosa se situam no entre-lugar, devido este, como definiu Silviano Santiago, ser marcado 

pelos dualismos oralidade/escrita, formas arcaicas/formas modernas, palavra/imagem, 

racionalidade/misticismo.  

O conto “A menina de lá” pode ser considerado uma obra super-regionalista, retomando o 

termo utilizado por Antonio Candido, ou, também, transcultural, uma vez que Guimarães Rosa 

retrata, nessa narrativa, uma família do sertão nordestino, situada em um lugar chamado Temor-

de-Deus, com todas as suas características regionais, e, além disso, lhe atribui aspectos universais, 

como a tentativa inerente a diversos povos e culturas em compreender a passagem de uma vida 

terrena e fugaz a uma vida transcendental perfeita, e a busca, por meio do sagrado, de um 

conforto para a vida na terra, marcada por sofrimentos. 

Ao interpretarem todas as ações de Nhinhinha como milagrosas, os seus familiares 

encontram nisso um consolo, já que passam a ver a menina como aquela que, por meio de 

desejos, poderia resolver todos os seus problemas, desde os de saúde até os da seca. E a morte de 

Nhinhinha é compreendida como necessária, porque faz parte da sua transformação em santa. 

Essa procura do sagrado é verificada em diferentes povos, que veem, em diferentes símbolos 

sagrados, a esperança de uma vida melhor, mesmo que conquistada após a morte. 

Guimarães Rosa consegue alcançar, em suas obras, uma perspectiva universal, por retratar 

personagens que estão em busca de sua identidade, e tentam encontrar uma explicação para as 

coisas e para o mundo no qual estão inseridos, ou seja, os personagens estão sempre atravessando 

um longo caminho de aprendizado, como se estivessem em uma constante travessia. Verifica-se 

essa travessia também nos personagens infantis, por serem 

 
[...] figuras predestinadas, mediadores entre a nossa realidade e outras, portadores de 

mensagem, encarregados de missão especial, que percorrem uma trajetória exemplar, 

superando fases transformadoras, que os levam a uma vida nova, mais plena de 

sabedoria. Passando por diversas etapas de iniciação, eles atingem grau de elevação [...].9   

 

                                                            
8 Ibid., p. 475. 
9 GUELFI, Maria Lúcia Fernandes. O Menino em Primeiras estórias. In: Gláuks – Revista de Letras e Artes/Universidade 
Federal de Viçosa. 1996, v. 1, n. 1, p. 64-82, jul./dez., p. 71.  
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Em “A menina de lá”, a vida de Nhinhinha é marcada por uma travessia, como se a 

personagem estivesse de passagem na terra, esperando apenas o momento de transcender ao 

espaço sagrado, visto não conseguir interagir com os demais personagens, permanecendo em um 

constante silêncio, como afirma o narrador: “[...] Nhinhinha, com seus nem quatro anos, não 

incomodava ninguém, e não se fazia notada, a não ser pela perfeita calma, imobilidade e silêncios. 

Nem parecia gostar ou desgostar especialmente de coisa ou pessoa nenhuma [...]”10.  

Segundo Ángel Rama, o escritor transcultural, ao se voltar para as culturas regionais, acaba 

por se deparar com as fontes míticas muito presentes nessas sociedades. Para o crítico,  

 
Os transculturadores descobrirão o mito. Porém, essa descoberta não será feita de 

acordo com as espécies da narrativa culta da época, [...] mas sim como um repertório 

quase fabuloso de elementos que não haviam sido explorados nem utilizados 

livremente pela literatura narrativa do regionalismo, embora vivesse ao lado dele. 

Contudo, mais importante ainda [...] é a descoberta dos mecanismos mentais geradores 

do mito [...]. Os narradores dessa linha reconhecerão e aceitarão as redes analógicas 

com que tecem os mitos, recuperarão as percepções sensíveis sobre os objetos e suas 

relações associativas, que lhes dão base, transportarão os enfoques culturais à realidade 

para poder vê-la por meio da elaboração mítica [...].11 

 

Observa-se que os escritores transculturais encontram fontes vivas do mito, sobretudo, nas 

regiões rurais, descobrindo, com isso, a presença de um universo disperso, inventivo, marcado 

por uma ambiguidade e uma mobilidade em relação às ideias e às coisas. Segundo Betina R. R. da 

Cunha,  

 
[...] o mito torna-se um elemento de uma metamorfose na qual o discurso literário, 

explorando essa palavra como material de conhecimento sensível, testemunha a 

existência e supremacia do homem pela retranscriação dos arcabouços temáticos 

constituintes da cultura e da sociedade, que recuperam a modernidade como um dos 

componentes característicos e ordenadores do discurso contemporâneo [...].12 

 

No conto “A menina de lá” há a presença de um discurso mítico, que permeia o cotidiano 

dos personagens, envolvendo a santificação de Nhinhinha, por causa de seus milagres. Nota-se 

que os familiares de Nhinhinha, para comprovarem a veracidade dessa santificação, realizam uma 

metamorfose da personagem, pois, no início do conto, apresentam-na ao leitor como uma 
                                                            
10 ROSA, 2005, p. 65. 
11RAMA, Ángel. Literatura e cultura na América Latina. Tradução de Rachel La Corte dos 
Santos e Elza Gasparotto. São Paulo: Edusp, 2001, p. 223-224. 
12 CUNHA, Betina Ribeiro Rodrigues da. Um tecelão ancestral: Guimarães Rosa e o discurso mítico. São Paulo: 
Annablume, 2009, p. 32. 
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criança estranha física e mentalmente, visto ser descrita como sendo “miúda”, “cabeçudota”, 

“com olhos enormes”, “não se fazia notada, a não ser pela calma, imobilidade e silêncios”. No 

entanto, após a morte de Nhinhinha, a sua família passa a reinterpretar todas as suas 

características, que antes eram consideradas débeis, como relacionadas ao espaço do sagrado, e os 

seus desejos como performances milagrosas. 

Segundo Bronislav Malinowski, o mito, nas civilizações primitivas, possui “[...] ‘uma função 

indispensável: ele exprime, enaltece e codifica a crença; salvaguarda e impõe os princípios morais; 

garante a eficácia do ritual e oferece regras práticas para a orientação do mundo’ [...]”13.  

Compreende-se, então, que, na sociedade sertaneja, assim como em muitas outras, os mitos 

possuem uma importância enorme, pois servem de explicação para as coisas que acontecem no 

mundo, sendo isso visível no conto “A menina de lá”, já que a criação do mito de Nhinhinha 

ocorre após a sua morte, ou seja, no momento em que sua família sofre as dores da perda. Dessa 

forma, o fato de a família reinterpretar as ações da personagem como ligadas ao espaço do 

sagrado representa uma tentativa de restabelecer um equilíbrio e encontrar uma compreensão 

para a morte da menina. 

Para Matosalém Vilarino,  

 
a experiência mítica repousa sobre uma sociedade que ainda não tenha sido submetida 

ao desencantamento e ao individualismo ocasionados pela divisão do trabalho na 

sociedade capitalista; ela requer uma experiência comungada coletivamente. No 

universo sertanejo conhecido e visitado por Rosa – onde o processo de modernização é 

tardio –, conservaram-se alguns desses traços experienciais. Daí falarmos de um ‘real’ 

mítico no conto.14 

 

Além dessa experiência coletiva, Guimarães Rosa, no conto em estudo, situa o seu enredo 

em um lugar marcado por uma forte tradição religiosa, e, ao escolher um espaço religioso para 

reatualizar a presença do mito, faz com que os leitores adentrem em um universo atemporal, 

marcado pela presença do sobrenatural.  

Desde o início do conto, o narrador cria um ambiente propício para o surgimento do 

sagrado, pois começa localizando a casa de Nhinhinha “[...] para trás da Serra do Mim, quase no 

meio de um brejo de água limpa, lugar chamado o Temor-de-Deus [...]”15.  Dessa forma, a família 

é apresentada como pertencente a um lugar chamado “Temor-de-Deus”, que carrega em si toda 

                                                            
13 MALINOWSKI, 1955, apud ELIADE, Mircea. Mito e realidade. Tradução de Pola Civelli. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 
2007, p. 23. 
14  VILARINO, Matosalém. “A menina de lá”, de Guimarães Rosa: as margens do dito e do mito. In: Gláuks. 2007, v. 7. n. 2, 
p. 137-156. Disponível em: http://www.dla.ufv.br/glauks/02/cap08.pdf. Acesso em: 10 jul. 2013, p. 141.   
15 ROSA, 2005, p. 65. 
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uma simbologia religiosa, e, ainda, a mãe de Nhinhinha “[...] nunca tirava o terço da mão, mesmo 

quando matando galinhas ou passando a descompostura em alguém [...]”16.  

Durante a leitura do conto, percebe-se o distanciamento de Nhinhinha em relação ao 

ambiente terreno, por várias vezes se referir aos elementos “lua”, “estrelinhas”, “céu”, “alturas”, 

“aves”, “milagre” e “arco-íris”. E é quando o arco-íris surge que se torna mais evidente a 

aproximação da personagem com o espaço sagrado, já que, nesse momento, deseja um 

“caixãozinho cor-de-rosa, com enfeites verdes brilhantes”. Nhinhinha, com esse pedido, anseia 

pela morte, que lhe libertará de um espaço ao qual não pertence, contrariando, assim, a opinião 

de Tiantônia sobre a morte, uma vez que a considera “agouraria”, ou seja, algo ruim, indesejável.  

Em “A menina de lá” há muitas expressões da oralidade, como, por exemplo, nos trechos 

“Nhinhinha dita, nascera já muito para miúda, cabeçudota”, “essa sua exclamação dileta”, “o que 

não põe nem quita”. Essa oralidade é comum nas obras de Guimarães Rosa, devido ao fato do 

escritor trazer a linguagem falada no sertão nordestino para as suas narrativas, criando a partir 

dela neologismos e recuperando muitos arcaísmos e expressões de origem popular, alcançando, 

com isso, uma escrita transcultural, por ser modernizadora e, ao mesmo tempo, possuir raízes na 

cultura regional. Segundo Paulo Rónai, nos textos de Rosa, “[...] chegamos de uma linguagem 

predominantemente oral, de forte sabor popular, a outra, de alto teor filosófico. Só que as duas 

são uma só, inseparável e orgânica, apesar de toda a sua heterogeneidade”17.  

Nhinhinha sempre foi uma criança silenciosa, com a qual os demais personagens sentiam 

dificuldades em se comunicar: “[...] ‘Ninguém entende muita coisa que ela fala...’ – dizia o Pai, 

com certo espanto. Menos pela estranhez das palavras [...]. Mas, pelo esquisito do juízo ou 

enfeitado do sentido [...]”18.   

Nhinhinha se comunica com essa linguagem enfeitada, ou seja, linguagem poética, como se 

observa nas expressões “Ele xurugou?”, “Tatu não vê a lua”, “Estrelinhas pia-pia”, “A gente não 

vê quando o vento se acaba”, “Jabuticaba de vem-me-ver”. A família de Nhinhinha não consegue 

compreender a poesia presente na fala da personagem, considerando-a alheia às coisas que 

acontecem a sua volta, sendo essa incompreensão rompida apenas pelo narrador, que escuta, 

compreende e interpreta o discurso da menina:  

 
[...] Nhinhinha, crescida no isolamento da roça, é, por isso, isenta da visão convencional 

dos fenômenos, vislumbra lhes os segredos em acenos que, para a testemunha culta, 

                                                            
16 Ibid., p. 65. 
17 RÓNAI, 2005, p. 40. 
18 ROSA, 2005, p. 65. 
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são manifestações elementares de lirismo, e, para os parentes simplórios, emanações de 

santidade [...].19  

 

Segundo Irene Gilberto Simões, pode-se facilmente distinguir a linguagem do narrador e a 

de Nhinhinha, uma vez que aquele “[...] funciona como um porta-voz de um discurso que às 

vezes contamina o seu, mas revela uma distância em relação ao objeto narrado. Essa atitude é 

acentuada pelas interrogações que percorrem o texto, representantes de uma voz comum [...]”20. 

A relação de Nhinhinha com a linguagem não fica apenas na enunciação de palavras com 

sentido conotativo, pois a personagem rompe com a separação existente entre as palavras e as 

coisas, pelo fato de seus desejos se tornarem reais, como quando quer uma pamonha de 

goiabada, e, alguns minutos depois, o doce chega até ela. Verifica-se, no conto, que 

 
A menina de lá é desde o início aquela que está fora do modelo [...] e utiliza uma 

linguagem balbucio, a experimentar aproximações imprevisíveis: ‘Alturas de urubuir...’ 

[...]; mas, sobretudo, deseja com palavras, e como se dissolvera para ela o hiato entre 

palavras e coisas, quer o arco-íris e a chuva vem para que o arco-da-velha apareça [...].21 

 

 Essa temática da criação por meio de palavras é inerente tanto a Nhinhinha quanto a sua 

família, sendo poética na fala daquela e mítica no discurso desta, já que a família é a responsável 

pela criação do mito da menina santa. Compreende-se que o discurso poético de Nhinhinha 

aproxima o escritor e a criança poeta, uma vez que ambos  

 
[...] desconfiam de que a similitude entre o mundo e a palavra seja de algum modo 

possível. Antes ou depois da queda, para a criança ou para o poeta, haverá sempre essa 

loucura fundamental de surpreender ou de recuperar a intrínseca motivação da 

linguagem humana: dizer o mundo em palavras, instituí-lo, fazê-lo.22 

  

 As coisas desejadas por Nhinhinha são simples, mas isso não impede que sua família lhe 

peça coisas maiores, como a cura de sua mãe e a chuva para acabar com a seca, súplicas às quais a 

menina responde sempre “Deixa...Deixa”, “Mas, não pode, ué...”. No entanto, acaba realizando 

os pedidos de sua família, mesmo que transpassados pelos seus desejos, uma vez que há uma 

melhora do estado de saúde de sua mãe após lhe dar um beijo, e começa a chover, porque deseja 

ver um arco-íris. 

                                                            
19 RÓNAI, 2005, p. 27. 
20 SIMÕES, Irene Gilberto. Guimarães Rosa: as paragens mágicas. São Paulo: Perspectiva, 1988, p. 83. 
21 CERDEIRA, 2003, p. 801. 
22 Ibid., p. 802-803. 
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 Entende-se que a linguagem criadora de Nhinhinha é mais uma característica do discurso 

mítico, já que neste a palavra possui uma posição suprema, relacionada ao campo do sagrado/do 

religioso. Segundo Ernst Cassirer, nos mitos, a palavra 

 
[...] não exprime o conteúdo da percepção como mero símbolo convencional, estando 

misturado a ele em unidade indissolúvel. O conteúdo da percepção não imerge de 

algum modo na palavra, mas sim dela emerge. [...] Desaparece a tensão entre o mero 

‘signo’ e o ‘designado’; em lugar de uma ‘expressão’ mais ou menos adequada, 

apresenta-se uma relação de identidade, de completa coincidência entre a ‘imagem’ e a 

‘coisa’, entre o nome e o objeto.23 

  

 Nota-se, então, a importância das palavras transformadoras de Nhinhinha, uma vez que são 

as responsáveis por criar o mito da menina santa, porque as palavras, no discurso mítico, não 

podem ficar apenas na representação das coisas, precisam concretizar novas realidades, para não 

perderem o seu sentido e a sua relevância. 

 

3. Conclusões 

 

 No conto “A menina de lá”, o narrador faz uso de dois tempos verbais, pois, no início do 

conto, ao narrar as suas experiências com Nhinhinha, utiliza o pretérito imperfeito do indicativo, 

como nos trechos “ela continuava sentada”, “não se importava com os acontecimentos”, “o que 

falava, às vezes era comum”. Na segunda parte do texto, após afirmar nunca mais ter visto 

Nhinhinha, o narrador passa a empregar as formas verbais do pretérito perfeito do indicativo, 

como, por exemplo, nos trechos “foi por aí que ela começou a fazer milagres”, “o que ela queria, 

que falava, súbito acontecia”. 

 Verifica-se que o narrador usa o imperfeito do indicativo para relembrar os momentos 

vividos com Nhinhinha, os quais se prolongam até o presente da enunciação, demonstrando, 

assim, a importância de seus encontros com a menina, já que lhes atribui um caráter duradouro. 

Depois de dizer que não viu mais Nhinhinha, o narrador passa a utilizar o perfeito do indicativo 

para se referir ao discurso enunciado pela família de Nhinhinha, discurso este que narra os feitos 

milagrosos da menina, criando, assim, um distanciamento em relação ao universo mítico em que 

a família está inserida. 

 O narrador, ao trazer a estória mítica da menina santa para o seu conto, tem como objetivo 

tornar atemporal um mito da tradição oral que pode ser esquecido. Dessa forma, pode-se 
                                                            
23 CASSIRER, Ernst. Linguagem e mito. Tradução de J. Guinsburg e Miriam Schnaiderman. São Paulo: Perspectiva, 2000, p. 
75-76. 



36

Omnes Humanitate ‐ Revista Científica da ESAB ‐ abril à junho de 2019 ‐ Vol. 5. N. 17 
 

compreender, no relato que a família de Nhinhinha faz de seus atos sagrados, uma tentativa de 

eternizar a personagem, escapando, assim, da efemeridade da vida. Essa necessidade de eternizar 

as coisas já está presente desde o início do conto, quando o narrador relata o conteúdo das 

estórias contadas por Nhinhinha, que falam “[...] da precisão de se fazer lista das coisas todas que 

no dia por dia a gente vem perdendo [...]”24. 

 Observa-se que Guimarães Rosa, no conto “A menina de lá”, estabelece um diálogo entre a 

cultura regional e a cultura erudita, tornando a narrativa, com isso, transcultural, já que apresenta 

aspectos regionais – por retratar uma das várias estórias, que envolvem os mitos das crianças 

milagrosas, existentes na cultura do povo do sertão nordestino – e, também, é marcada por 

características universais, como a necessidade presente em diversas culturas de compreender a 

passagem de uma vida fugaz e terrena a uma vida considerada perfeita, alcançada por meio do 

sagrado.  

 

Referências 

 
BENJAMIN, Walter. O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: BENJAMIN, Walter. Magia e 

técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. 7. ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1994. 

CANDIDO, Antonio. Literatura e subdesenvolvimento. In: CANDIDO, Antonio. A educação pela noite e outros ensaios. 

São Paulo: Ática, 1989, p. 140-162.  

CASSIRER, Ernst. Linguagem e mito. Tradução de J. Guinsburg e Miriam Schnaiderman. São Paulo: Perspectiva, 2000. 

CERDEIRA, Teresa Cristina. Nhinhinha, Brejeirinha e Zé Boné: Perversão e poder em linguagem. In: DUARTE, 

Parreira Lélia. et al. (Org.). Seminário Internacional Guimarães Rosa: Veredas de Rosa II. Belo Horizonte: CESPUC, 2003. 

CUNHA, Betina Ribeiro Rodrigues da. Um tecelão ancestral: Guimarães Rosa e o discurso mítico. São Paulo: Annablume, 

2009. 

DRUMOND, Josina Nunes. Ecos do sertão: sertões: vozes do árido, semiárido e das veredas. Vila Velha: Opção, 2013. 

ELIADE, Mircea. Imagens e símbolos – ensaio sobre o simbolismo mágico-religioso. Tradução de Sonia Cristina Tamer. São 

Paulo: Martins Fontes, 1996. 

____. Mito e realidade. Tradução de Pola Civelli. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2007. 

GALVÃO, Walnice Nogueira. Mitológica rosiana. São Paulo: Ática, 1978. 

GUELFI, Maria Lúcia Fernandes. O Menino em Primeiras estórias. In: Gláuks – Revista de Letras e 

Artes/Universidade Federal de Viçosa. 1996, v. 1, n. 1, p. 64-82, jul./dez. 

HANCIAU, Nubia Jacques. Entre-lugar. In: FIGUEIREDO, Eurídice (Org.). Conceitos de Literatura e Cultura. 2. ed. 

Niterói: EdUFF; Juiz de Fora: EdUFJF, 2012, p. 125-141. 

LISBOA, Henriqueta. O motivo infantil na obra de Guimarães Rosa. In: COUTINHO, Eduardo F. (Org.). João 

Guimarães Rosa: Ficção completa em dois volumes. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2009. v. 1.   

MARTINS, Nilce Sant’Anna. O léxico de João Guimarães Rosa. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2008. 

                                                            
24 ROSA, 2005, p. 65. 



37

Omnes Humanitate ‐ Revista Científica da ESAB ‐ abril à junho de 2019 ‐ Vol. 5. N. 17 
 

RAMA, Ángel. Literatura e cultura na América Latina. Tradução de Rachel La Corte dos 

Santos e Elza Gasparotto. São Paulo: Edusp, 2001. 

REIS, Livia de Freitas. Transculturação e transculturação narrativa. In: FIGUEIREDO, Eurídice (Org.). Conceitos de 

Literatura e Cultura. 2. ed. Niterói: EdUFF; Juiz de Fora: EdUFJF, 2012, p. 465-488. 

RESENDE, Vânia Maria. O menino na literatura brasileira. São Paulo: Perspectiva, 1988. 

RÓNAI, Paulo. Os vastos espaços. In: ROSA, João Guimarães. Primeiras estórias. 1. ed. especial. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2005. 

ROSA, João Guimarães. Primeiras estórias. 1. ed. especial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. 

SANTIAGO, Silviano. Uma literatura nos trópicos – ensaios sobre dependência cultural. 2. ed. Rio de Janeiro: Racco, 2000. 

SIMÕES, Irene Gilberto. Guimarães Rosa: as paragens mágicas. São Paulo: Perspectiva, 1988. 

VILARINO, Matosalém. “A menina de lá”, de Guimarães Rosa: as margens do dito e do mito. In: Gláuks. 2007, v. 7. 

n. 2, p. 137-156. Disponível em: http://www.dla.ufv.br/glauks/02/cap08.pdf. Acesso em: 10 jul. 2013.  

 

 

 

 



38

Omnes Humanitate ‐ Revista Científica da ESAB ‐ abril à junho de 2019 ‐ Vol. 5. N. 17 
 

Literatura e história: divergências e convergências em k. Relato de 

uma busca, de Bernardo Kucinski 
 

___________________________________________________________________________ 

Thiago Elias Ribeiro 

Mestre em Letras (UFES) 

Gestor escolar estadual 

thiagoer@yahoo.com.br 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Resumo  

 

Pretende-se com este trabalho dissertar sobre a relação existente entre literatura e história a partir da 

análise do livro K. : relato de uma busca, de Bernardo Kucinski, buscando mostrar a importância da literatura 

na apropriação de eventos históricos como forma de dar testemunho a eventos-limite. 

 

Palavras-chave: Literatura, História, Testemunho. 

 

1. Introdução 

 

O livro K: relato de uma busca, de Bernardo Kucinski – publicado inicialmente em 2011 com 

ilustrações e sem o subtítulo relato de uma busca – conta a história de um pai que vai à busca da 

filha desaparecida durante a ditadura militar no Brasil. Esse pai, nomeado apenas como K., é um 

judeu imigrante que se dedica ao comércio no Brasil e que veio da Polônia, onde fora preso por 

seu envolvimento em atividades políticas. K. também é um conhecido escritor, defensor e 

divulgador do idioma iídiche, língua falada pelos judeus da Europa Oriental antes do Holocausto. 

Sua militância teria sido responsável pelo distanciamento das atividades de seus familiares e a não 

observação do envolvimento de sua filha com a resistência à ditadura militar, inclusive não 

sabendo do casamento dela. 

Narrado de forma não linear, o livro mostra o caminho percorrido por K. na busca pela 

filha, professora de química da USP (Universidade de São Paulo). A investigação dá-se de forma 

angustiosa, pois está repleta de informações distorcidas para encobrir a verdadeira história que 

envolve o governo militar e termina com centenas de outros desaparecimentos, sem final feliz.  
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Na realidade, o K. que dá nome ao livro é de Kucinski, sobrenome do autor do romance 

e irmão da desaparecida, tendo, portanto, características autoficcionais envolvendo um 

desaparecimento verdadeiro.  

 

2. Desenvolvimento 

 

O termo autoficção aparece pela primeira vez na quarta capa do livro Fils, lançado em 

1977, por Serge Doubrovsky. O livro e o termo surgem como resposta à tabela criada por 

Philippe Lejeune em O Pacto Autobiográfico. Nessa obra, Lejeune produz um quadro para distinguir 

o romance da autobiografia partindo do pressuposto da homonímia entre autor, narrador e 

personagem; no entanto, Lejeune deixa em branco uma casa da tabela em que não seria possível 

haver exemplos com a coexistência da homonímia num romance. Sentindo-se desafiado, 

Doubrovsky lança o livro Fils contendo ficção e elementos autobiográficos. 

Não se tratando de um relato de um sobrevivente da ditadura militar, nem de uma 

narração, tal qual, da história de alguém que tenha sofrido as agruras desse período, K. não pode 

ser considerado como literatura de testemunho. Segundo Márcio Seligmann-Silva, em seu livro O 

local da diferença de 2005, a noção de literatura de testemunho está ligada, sobretudo aos textos 

feitos na Alemanha, à pós-guerra e à Shoah. Além disso, tais textos, também são portadores de 

marcante presença do testemunho ou teor testemunhal nas obras dos que escaparam vivos ou 

autores que evidenciam flagelos como guerras ou os horrores dos campos de concentração, 

especialmente no século XX. Com isso, K. não contempla os pré-requisitos para a classificação 

no gênero, contudo, pode-se dizer que tenha um “teor testemunhal”; ou ainda que seja 

classificado como literatura de testimonio, mesmo havendo algumas divergências quanto a esse 

termo que não serão consideradas aqui. Sobre a literatura de testimonio, Seligmann-Silva (2005, p. 

87) afirma que 

 
Na América Latina, o conceito de testimonio foi desenvolvido nos países de língua 

espanhola a partir do início dos anos 1960. Diferentemente do que ocorre na reflexão 

sobre testemunho da Shoah na Alemanha, na França ou nos EUA, na Hispano-

América passa-se da reflexão sobre a função testemunhal da literatura para uma 

conceitualização de um novo gênero literário, a saber, a literatura de “testimonio”.  

 

Partindo dessa vertente, pode-se pensar qual seria o papel da história e da ficção na 

construção da narrativa, uma vez que não se trata de um relato histórico e nem de um 

testemunho de uma pessoa afetada pela repressão da ditadura militar, mas, sim, de uma reflexão 
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sobre esse período tão nefasto da história brasileira provocado por um evento traumático que 

não fora totalmente esgotado nem pela história e nem pela própria literatura. Daí porque a 

literatura, e mais especificamente essa marcada pelo “teor testemunhal”, presta um papel 

fundamental para a retomada de um assunto tão importante e tão carente de ponderações. Para 

Jaime Ginzburg, “A escrita não é aqui lugar dedicado ao ócio ou ao comportamento lúdico, mas 

ao contato com o sofrimento e seus fundamentos, por mais que sejam, muitas vezes obscuros e 

repugnantes.” (GINZBURG, 2012)  

Segundo Jacques Derrida, “A literatura simula, por um excedente de ficção, outros diriam 

de mentira, passar por um testemunho real e responsável pela realidade histórica – sem, no 

entanto, assinar esse testemunho, visto que é próprio da literatura o narrador não ser o autor de 

uma autobiografia” (DERRIDA, 2015, p. 80). Portanto, há que se considerar a importância e o 

papel da ficção na retomada de eventos marcantes na humanidade que são, muitas vezes, 

narrados sem dar a devida dimensão merecida pela história, ou por serem tidos como 

experiências incomunicáveis, sobretudo em eventos-limite. Entende-se por esse tipo de evento as 

tragédias, como a Shoah, genocídios, ditaduras, por terem atingido uma grande quantidade de 

pessoas, causando trauma aos que sofreram e às gerações futuras. A literatura teria a liberdade e 

capacidade de basear-se em acontecimentos e personagens históricos, sem, no entanto, ser guiada 

por documentos oficiais, mas podendo recriar e, ainda, fornecer um testemunho verdadeiro da 

história.  Conforme Ginzburg (2012):  

 
O testemunho é necessário, nesse sentido, em contextos políticos e sociais em que a 

violência histórica foi muito forte, desempenhando papel decisivo na constituição das 

instituições. Nesses contextos, as diferenças de perspectiva entre os setores em conflito 

implicam em diferenças formais e temáticas nas concepções de escrita e em seus 

recursos institucionais de legitimação.  

 

K. se apropria da história verídica do desaparecimento de Ana Rosa Kucinski Silva, 

professora do Departamento de Química da USP, filha de Meir Kucinski e irmã do autor – 

Bernardo Kucinski – para criar uma ficção que traga à tona a temática, talvez pouco trabalhada, 

dos horrores ocorridos no período militar no Brasil. Além de Ana Rosa também desaparecera 

Wilson Silva, marido dela e militante pertencente a cúpula da ALN (Ação Libertadora Nacional). 

Bernardo Kucinski coloca em seu prólogo a seguinte advertência: “Caro leitor: Tudo nesse livro é 

invenção, mas quase tudo aconteceu.” (KUCINSKI, 2016.) Sendo assim, há um questionamento 

que envolve a ética nesse processo, pois quais seriam os limites impostos para a literatura na 
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utilização desses recursos de ficcionalização a partir de eventos históricos, uma vez que haveria 

possibilidade de dizer tudo a respeito de qualquer coisa. Como afirma Derrida (2015, p. 38):  

 
Pois a literatura pode tudo dizer, tudo aceitar, tudo receber, tudo sofrer e tudo simular, 

pode simular o chamariz, como os exércitos modernos que sabem dispor de armadilhas 

enganosas; exércitos que fazem crer em verdadeiras ilusões e induzem ao erro as 

máquinas detectoras de simulações, sob as mais sofisticadas camuflagens.  

 

De qualquer forma, livros como K. possuem um importante papel na rememoração desse 

período que é pouco referenciado no Brasil. Segundo Ricardo Lísias, diferente de outros países 

da América Latina, o Brasil não possui uma literatura expressiva em relação aos seus traumas 

nacionais. Para o teórico, “A literatura no Brasil, porém, simplesmente esqueceu a ditadura 

militar, deixando-a relegada a poucos textos, no mais das vezes de fôlego estético reduzido”. 

(LÍSIAS, 2012, p. 319-328.)  

A partir de K., pôde-se fazer uma reflexão e resgate dos acontecimentos e buscar trazer 

luz aos fatos que ficaram gravados nos relatos históricos de forma nebulosa e marcados por 

contradições, uma vez que até os dias de hoje, muitos fatos não foram esclarecidos ou 

modificadas as versões sustentadas pela história contada por quem ainda tem muito a esconder. 

Um exemplo disso está na justificativa para a demissão de Ana Rosa Kucinski do Instituto de 

Química da USP, que foi o de “abandono de função”. Esse motivo foi sustentado até 

recentemente, sendo revertido somente depois do lançamento do livro e da instauração da 

Comissão da Verdade “Rubens Paiva”, que solicitou a revisão da demissão. Tal revisão foi feita 

juntamente com um pedido formal de desculpas à família Kucinski e posterior homenagem com 

um monumento nos jardins do instituto de Química e a nomeação de uma rua do bairro Jardim 

Toca.  

É importante frisar que boa parte das versões oficiais da história é produzida pelos 

detentores do poder aos quais era importante a manutenção da versão oficial daquelas histórias, 

uma vez que, além do fato sustentado pela USP, durante todo o tempo de procura de K., 

também lhe foram dadas diversas informações falsas com o intuito de despistar e fazê-lo desistir 

de suas buscas. Para K. fora sugerido que sua filha poderia estar refugiada em outro país, que 

teria sido enterrada em determinado ponto ou que ainda estaria viva aqui ou ali. Também nesses 

casos, as versões oficiais são sustentadas e muitas vezes transmitidas pela história.  

Outro exemplo de incongruência histórica apontada no livro está no capítulo “Nesse dia, 

a Terra parou” em que é anunciado pelo presidente que o ministro da justiça Armando Falcão 

faria um pronunciamento que revelaria o paradeiro de desaparecidos. Depois de alimentar uma 
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grande expectativa nos parentes das pessoas que haviam sumido, com a leitura dos nomes, 

percebe-se que fora mais uma forma de mentir a todos sobre o verdadeiro destino de tais 

opositores do regime. Mais do que isso, era mais uma forma de tortura, agora psicológica, pois os 

nomes lidos não correspondiam com os buscados, ou ainda, quando apareciam as justificativas 

do governo não convencem. Tais eventos, que buscavam despistar os parentes das vítimas, 

serviram também para a sustentação do regime como outro tipo de tortura, a psicológica. 

Segundo o narrador, “Nessa modalidade de guerra, confundir o inimigo com mentiras é um 

recurso legítimo; equivalente às cortinas de fumaça da guerra convencional.” (KUCINSKI, 2016, 

p. 64)           

Outra reflexão importante trazida por K. está, além da descoberta da verdade sobre a 

morte de Ana Rosa, no fato de não haver um corpo a ser enterrado, portanto não há a 

possibilidade da elaboração do luto por meio da ritualização da morte. Segundo Eurídice 

Figueiredo (2017, p. 135): 

 
O sumiço do corpo representa um grande desrespeito, pois é próprio da morte humana 

a cerimônia do enterro ou da cremação; não devolver o corpo aos familiares é tratar a 

pessoa como um animal. Como Antígona, na tragédia grega, os parentes sabem que 

devem enterrar seus mortos.  

 

Durante a narrativa, após K. estar convencido de que a suposta desaparecida estava 

morta, o pai busca mais uma tentativa de elaborar o luto, devido a morte da filha, no capítulo em 

que solicita ao rabino que autorize colocar uma lápide para Ana Rosa ao lado do túmulo da mãe 

dela. Essa cerimônia é conhecida pelos judeus como matzeivá e se dá após um ano do 

sepultamento. O rabino acha a ideia absurda, pois como poderia colocar uma lápide sem que 

existisse um corpo? Essa demanda também é uma forma de preservar a memória da filha, uma 

vez que depois de tantas informações falsas parecia perder sua história. Por isso insiste com o 

rabino, mesmo diante da negativa, pois sabe que “A falta da lápide equivale a dizer que ela nunca 

existiu e isso não era verdade: ela existiu, tornou-se adulta, desenvolveu uma personalidade, criou 

seu mundo, formou-se na universidade, casou-se.” (KUCINSKI, 2016, p. 74) Após a negativa do 

rabino, K. tem a ideia de compor um livrinho em memória da filha e do genro. “Uma lápide em 

forma de livro”, o que também não dá certo, pois ninguém quis imprimir o material “subversivo” 

de uma “comunista”. Também sobre a necessidade de dar lápide aos mortos cita o fato do 

marido de Ana Rosa possuir uma biblioteca de livros roubados, que seriam “pequenas lápides de 

um túmulo até hoje inexistente.” (KUCINSKI, 2016, p. 52)  
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Philippe Ariès, em seu livro O homem perante a morte, faz uma consideração precisa sobre o 

epitáfio como registro dizendo que “Pai e mãe sentem a necessidade de fixar sobre uma matéria 

imperecível a sua tristeza e a sua preocupação de perpetuarem a memória do filho desaparecido.” 

(ARIÈS, 2000, p. 272) Sobretudo no caso da filha que fora acusada de haver fugido com o 

marido e de ter sido terrorista ou comunista.   

Por outro lado, um evento que busca fazer jus à memória dos desaparecidos, mesmo que 

de forma tímida, é a nomeação de ruas com o nome de 45 desaparecidos, dentre eles - Ana Rosa 

Kucinski e Wilson Silva. Contudo há a ressalva de ser em um loteamento distante “do outro lado 

da ponte Rio-Niterói”. Eram pouco mais de quinze, dentro os quais um vereador que discursou e 

enalteceu os que lutaram contra a ditadura. Também afirmou que a homenagem aos 

desaparecidos políticos tinha a função pedagógica de lembrar às futuras gerações sobre a 

importância da democracia e dos direitos humanos. Depois de espalharem-se pelo loteamento 

que chamava-se “Vila redentora”, K. encontra as placas com os nomes de sua filha e do genro; 

sem saber lidar com máquinas fotográficas, pede para que outro participante fotografe. Ao deixar 

o local, K. ainda observa que o loteamento leva o mesmo nome atribuído pelos militares ao 

golpe, sentindo-se ultrajado. Como se não bastasse, ao retornar para casa, K. passa a observar os 

nomes de ruas, pontes e viadutos importantes e centrais e fica ainda mais revoltado em perceber 

que levam nomes de torturadores e militares. Importante pontuar que K. chama atenção ao fato 

de nunca ter se atentado para os nomes das ruas, mesmo sendo curioso e procurando saber de 

tudo, “até acontecer o que aconteceu”. K. repara em nomes de diversos locais no trajeto de volta 

e fica cada vez mais indignado por ver que boa parte dos nomes dos locais vistos são de 

“bandidos, torturadores e golpistas”. Mais uma vez surpreende-se pelo fato de nunca ter refletivo 

sobre esse “estranho costume dos brasileiros” e lamenta que diversas pessoas passem por esses 

locais e achem que aqueles homenageados sejam heróis.  

Isso posto, vê-se mais vez a necessidade de reflexão provocado pela literatura sobre 

determinados eventos históricos. Tal evento não é exclusivo da cidade de K., uma vez que todo o 

Brasil está repleto de homenagens a militares do período da ditadura, demonstrando que a 

história não deu conta de mostrar as reais implicações das violações dos direitos humanos 

praticados durante os governos militares para a vida das vítimas e de seus familiares. Posto isso, 

também se pode notar que a versão que permanece da história é a dos vencedores e não dos 

vencidos. Muito lentamente, nos últimos anos, algumas ruas e instituições tiveram seus nomes 

mudados, porém ainda está muito aquém da necessidade de revisão.  

Renato Franco retoma a conhecida e citada frase do filósofo alemão Theodor Ludwig 

Wiesengrund-Adorno de que “Escrever poesia após Auchiwitz é um ato de barbárie” para 
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pontuar a importância da rememoração para impedir que eventos como a Shoah não se repitam. 

Franco afirma que apesar da polêmica que a frase provoca, em uma primeira leitura e em uma 

interpretação literal, na realidade ela aponta para um desconforto que toda arte ou obra literária 

deveriam ter e não mais ignorar em suas manifestações: o horror e o sofrimento vivido pelas 

vítimas do Nazismo nos campos de concentração. Tais fenômenos como a Shoah e as ditaduras 

são tragédias que não foram superadas, necessitando de reflexões constantes provocadas por 

diversos meios possíveis, como a literatura. Para o teórico, “Essa situação desconfortável da 

literatura de nossa época exige dela dois aspectos fundamentais: a de lutar contra o esquecimento 

e contra o recalque, isto é, lutar contra a repetição da catástrofe por meio da rememoração do 

acontecido”. (FRANCO, 2003, p. 352)  

 

3. Considerações finais 

 

Tal necessidade de reflexão e rememoração está expressa em outros livros de Bernardo 

Kucinski, demostrando que o assunto não fora, e nem poderia ser, esgotado. Em 2016, o escritor, 

lança Os visitantes, livro que seria uma espécie de continuação de K.: relato de uma busca. Em Os 

visitantes, onze pessoas que leram K. vão a casa do autor para questioná-lo sobre determinados 

pontos do livro. À medida que se desenvolve os diálogos com os visitantes, Kucinski aproveita 

para desenvolver, explicar ou corrigir algo que havia sido escrito em K. Além de Os visitantes, 

Bernardo Kucinski também escreveu um livro de contos chamado Você vai voltar pra mim e outros 

contos em que narra histórias passadas no período da ditadura militar e envolvem atividades 

políticas e torturas. Tudo isso demonstra que o assunto ainda não foi esgotado nem pela história 

e nem pela literatura.  

Ao final, percebe-se justamente esse caminho em K. relato de uma busca, pois sua escrita 

provocou diversas reflexões sobre a versão oficial desses acontecimentos que envolveram a 

família Kucinski, além de rememorar esse terrível período da história brasileira em um objetivo 

claro de fazer jus à memória dos mortos. Com uma escrita entrecortada e não linear, Bernardo 

Kucinski cita eventos e personagens – mesmo sem colocar nomes –, mas que são identificáveis e 

contribuem para uma reescrita da história a contrapelo.  
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Resumo 

 

O presente artigo procura tornar claro e conscientizar professores e pessoas que fazem parte do corpo 

acadêmico e pedagógico de uma escola sobre o tema “Adaptação de jogos como instrumento para a 

aquisição de conhecimento em LIBRAS”. É comum percebemos as dificuldades dos professores em 

inserir em sala de aula alunos surdos e ouvintes em uma única atividade, de modo que não haja separação 

de ambas e que ocorra uma educação de forma unificada, onde todos participam e interajam entre si. Por 

meio deste artigo, procura-se mostrar a importância do ensino de LIBRAS de uma forma lúdica, de modo 

que haja a inclusão do surdo e de todos à sua volta, havendo assim uma interação. É por meio de jogos 

educativos isso se faz possível. Inicialmente o artigo, discorre sobre como foi a história do surdo no 

mundo e no Brasil e sua abordagem no ambiente escolar e social, mostrando como eles eram tratados nos 

tempos antigos para os dias atuais. No capítulo Jogos na educação e sua adaptação, autores trazem 

medidas e alternativas para que o professor possa usar o jogo como método de ensino e o método de 

adaptação dos mesmos, e finalizando este artigo foi apresentado um relato de experiência vivenciada em 

uma escola com o jogo adaptado, em que foram relatados os pontos positivos e negativos desta atividade.  

 

Palavras-chave: LIBRAS. Surdo. Adaptação. Jogos. Inclusão 

 

1. Introdução 

 

Nos dias atuais ocorre o processo de inclusão nas escolas públicas de crianças com 

necessidades especiais, como o presente artigo se refere à surdez, isto inclui também as crianças 

surdas. Entretanto, percebe-se que a atual infraestrutura destas escolas necessita de adaptações 
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para receber estes alunos no que se dirige pôr em prática as políticas públicas variáveis em defesa 

dos mesmos. A Língua Brasileira de sinais (LIBRAS) assim como outras línguas de sinais, é uma 

forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com 

estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos 

oriundos de comunidades de pessoas surdas no Brasil. Este sistema de comunicação possui 

estrutura gramatical própria. Os sinais são formados a partir da combinação da forma e do 

movimento das mãos e do ponto no corpo ou no espaço onde esses sinais são feitos. A formação 

de professores é de extrema importância, os cursos para atuar na educação devem ocorrer em 

cursos de nível superior. Há também cursos de metodologia do ensino de línguas (ensino da 

língua portuguesa nas modalidades oral e escrita), cursos para o aprendizado da língua de sinais e 

cursos de interpretação de língua de sinais. O objetivo de se especializar com esses cursos são a 

análise de realizar a inclusão destes alunos, a compreensão da importância da educação e 

interação deles na sala de aula. 

A justificativa da escolha do tema tem como alvo a escassez de recursos voltados para os 

alunos surdos dentro das escolas. Durante o trabalho no ambiente escolar percebe-se a enorme 

importância da interação de todos os alunos em sala de aula, incluindo os alunos especiais. É 

preciso que o professor como mediador, analise sua didática de ensino e se ela atende a todos os 

alunos presentes em sala de aula. Pode-se observar que a didática utilizada pelos professores não 

faz com que esses alunos sejam inseridos nas atividades dentro da sala de aula, dentro da mesma 

há uma segregação onde os alunos considerados “normais" participam e os alunos surdos são 

deixados de lado. No que se refere à problemática deste trabalho, a mesma está voltada para o 

uso de jogos em LIBRAS em sala de aula, como meio de interagir e integrar todos os alunos nas 

atividades extracurriculares. O jogo é algo apreciado por todos, desde a fase infantil à adulta. 

Com este trabalho irá se perceber a importância de o professor incluir o aluno surdo em suas 

atividades por meio da ludicidade, do jogo ajudarão na inclusão do aluno surdo e como ele 

proporcionará uma interação entre ouvintes, surdos e professores. 

Diante disso, a escolha do tema se deu a partir de experiências feita em uma escola, onde 

para lidar com o aluno surdo era difícil, a escola possuía recursos para serem trabalhados com o 

mesmo, porém não possuía profissionais para atender o aluno surdo. E como meio para trabalhar 

com esse aluno foi estudar o alfabeto manual e assistir vídeos na internet para que pudesse 

interagir com ele, outro meio para lidar com o mesmo e aprender a se comunicar com ele foi 

através do jogo. Para muitos o jogo é visto como algo recreativo, um passatempo, mas neste caso 

o jogo além de trazer conhecimento foi uma forma de incluir um aluno em uma atividade e 

também como forma de pesquisar e se aprofundar no mundo dele, que é a surdez.   
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No que se refere ao tipo de pesquisa, este artigo se trata de uma pesquisa bibliográfica e 

de natureza qualitativa, quanto à abordagem será um relato de experiência feito em uma escola 

pública. A fonte de pesquisa será baseada em livros e artigos, os recursos utilizados serão os 

materiais para confecção dos jogos. Quanto à duração da experiência, foi necessário apenas um 

dia (turno vespertino) para fazer a aplicação das atividades. 

 

2. Breve relato sobre a história dos surdos 

 

Como início deste artigo procura-se atribuir uma explicação e definição sobre surdez. 

Conceituar surdez independentemente do contexto em que o sujeito se encontra, seja ele 

histórico, social ou educacional, não é algo fácil, pois exige conhecimento dos diferentes graus de 

perdas do sujeito, seus modos como se relaciona com as pessoas, o modo como ele vê e ouve o 

mundo à sua volta são tão importantes, quanto iniciá-lo no processo de escolarização. 

Conceituando cientificamente, Goldfeld (2002) explica que,  

 
As línguas de sinais são línguas naturais, que utilizam o canal visuomanual, criado por 

comunidades surdas através de gerações. Estas línguas, sendo diferentes em cada 

comunidade, têm estruturas gramaticais próprias, independentes das línguas orais dos 

países em que são utilizadas. As línguas de Sinais possuem todas as características das 

línguas orais como a polissemia, possibilidade de utilização de metáforas, piadas, jogos 

de linguagem etc. (GODFELD, 2002, p.13) 

 

Antes de surgirem políticas e debates sobre a educação dos surdos, os mesmos e também 

quem possuía algum tipo de deficiência eram excluídos da sociedade, eram considerados como 

pessoas incapazes, não tinham direito a educação, nem nada. Segundo Goldfeld (2002),  

 
A ideia que a sociedade fazia sobre os surdos, no decorrer da história, geralmente 

apresentava apenas aspectos negativos. Na antiguidade os surdos foram percebidos de 

formas variadas: com piedade e compaixão, como pessoas castigadas pelos deuses ou 

como pessoas enfeitiçadas, e por isso eram abandonados ou sacrificados. Até mesmo 

na bíblia pode-se perceber uma posição negativa em relacre à surdez. (GOLDFELD, 

2002, p.27) 

 

Com isso, por serem pessoas marginalizadas, elas não tinham direito ao acesso à 

educação. Mas no decorrer do tempo, algumas pessoas foram percebendo que essa visão 

preconceituosa precisava mudar, e, segundo o que relata Goldfeld apud Cardano que: “Cardano” 
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foi o primeiro a afirmar que o surdo deveria ser educado e instruído, quando afirmou que: “é um 

crime não instruir o surdo-mudo’”. 

Diante disso, foram implantados métodos que seriam considerados eficazes para que os 

surdos pudessem aprender. Ainda conforme Goldfeld (2002):  

 
Os educadores, assim como atualmente, criaram diferentes metodologias, para ensinar 

os surdos. Alguns se baseavam apenas na língua oral, ou seja, a língua auditiva-oral 

utilizada em seu país, como o francês, o inglês etc. Outros pesquisaram e defenderam a 

língua de sinais, que é uma língua espaço-visuo-espacial criada através de gerações pelas 

comunidades de surdos. Outros ainda criaram códigos visuais, que não se configuram 

como uma língua, para facilitar a comunicação com seus alunos surdos. Até hoje existe 

diversas correntes com diferentes pressupostos em relação à educação de surdos. 

(GOLDFELD, 2002, p. 28)  

 

Mas, percebe-se que o surdo por si mesmo não poderia tomar decisões sobre qual seria a 

melhor metodologia que pudesse atendê-lo. Pessoas ouvintes tomavam decisões pelos surdos, 

decisões que comprometiam os mesmos, uma delas foi o oralismo. E um momento marcante 

dessas decisões foi em 1880, onde ocorreu o congresso Internacional de surdos, em Milão, e 

ocasionou uma completa mudança quanto à educação dos surdos, e por isso foi considerado um 

marco histórico na história dos surdos. Ainda segundo Goldfeld (2002),  

 
As ideias do Oralismo persistiram e foram preponderantes até a década de 1970. No 

entanto, apesar de todos os esforços de profissionais e dos avanços tecnológicos, a 

língua oral até o presente momento não pode ser adquirida pela criança surda 

espontaneamente, ou seja, mediante diálogos. Faz-se necessário que a criança se 

submeta a um longo e intensivo atendimento fonoaudiológico que, apesar de essencial 

para seu convívio com a comunidade ouvinte, não pode ser comparado à aquisição 

natural e espontânea de uma língua. (GOLDFELD, 2002, p. 40) 

 

E havia pessoas que consideravam o oralismo como o melhor método para os surdos 

aprenderem e defendiam esse método em seus estudos, um defensor em destaque foi Alexander 

Graham Bell. 

Todavia percebe-se que desde antigamente, até os dias atuais, vários métodos foram 

usados para que os surdos fossem incluídos junto aos outros, são eles: o oralista, gestual e 

também alguns aparelhos para que os surdos pudessem ouvir. Contudo, o que é usado hoje é o 

método gestual e em alguns casos usam-se aparelhos auditivos. Ainda segundo Godfeld (2002), 
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A partir da década de 1980, começa a surgir uma nova visão em relação ao surdo e à 

língua de sinais. Percebe-se a necessidade de valorizar esta língua e sua cultura, e não 

misturá-la com a língua oral. As línguas de sinais, a comunidade surda, seus valores e 

sua cultura passam a receber a atenção de diversos profissionais de diferentes áreas. 

Surge então uma nova filosofia educacional para surdos, em que o bilinguismo 

apresenta-se como base de ensino e aprendizagem.  (GOLDFELD, 2002, p.33) 

 

2.1 a história dos surdos no Brasil: breve histórico 

 

A história dos surdos no Brasil não poderia ser diferente dos demais, da mesma forma 

que os surdos eram tratados fora do Brasil com preconceitos, sendo isolados e deixados à 

margem da sociedade, aqui não foi diferente.  

O primeiro princípio para educação de surdos no Brasil foi quando o professor francês 

Ernest Huet, trazido pelo imperador D. Pedro II, veio ao Brasil e compôs um programa que 

constava o uso do alfabeto manual e a língua de sinais da França para a educação dos surdos. 

Huet apresentou documentos importantes para educar as pessoas surdas, porém não havia escola 

especial ou espaço para que isso pudesse acontecer. Sendo assim, pediu ao imperador D. Pedro II 

um lugar para ocorrer a educação de surdos.  No dia 26 de setembro de 1857, foi fundado o 

Instituto Nacional de Educação dos Surdos-Mudos, conhecido hoje como Instituto Nacional de 

Educação dos Surdos (INES), no Rio de Janeiro. 

No Brasil, até a década de 40 não havia uma preocupação com a educação das crianças 

com deficiências que estavam inseridas nas escolas. As reformas estavam voltadas para o 

indivíduo considerado normal. Sendo assim, na década de 50 começaram a se expandir as classes 

e escolas especiais, assim como a criação de instituições filantrópicas, com a fundação da 

Associação de Pais e Amigos do Excepcional- APAE (1954). Conforme Ferreira (2006) nos diz: 

 
A partir do final dos anos de 1960, e de modo mais destacado nos anos de 1970, as 

reformas educacionais alcançaram a área de educação especial sob a égide dos discursos 

da normalização e da integração. A educação especial constou como área prioritária nos 

planos setoriais de educação, após a emenda constitucional de 1978 e a Lei nº.5692/71, 

de reforma do 1º e 2º, e foi contemplada com a edição de normas e planos políticos de 

âmbito nacional: as definições do Conselho Federal de Educação sobre educação 

escolar dos excepcionais, as resoluções dos Conselhos Estaduais de Educação sobre 

diretrizes de educação Especial, a criação dos setores de educação especial nos sistemas 

de ensino, a criação das carreiras especializadas em educação especial na educação 

escolar (os professores dos excepcionais) e também no campo de reabilitação ( a 

constituição das equipes de reabilitação/ educação especial). (FERREIRA, 2006, p. 87) 
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Ao olharmos e refletirmos sobre a situação que ocorre no momento da educação dos 

surdos pode-se reparar que houve um rompimento em alguma parte da história dos surdos e que 

este ato está aos poucos sendo exercida. 

Até há pouco tempo os povos surdos sofreram com este rompimento, pois com grande 

parte deles a educação em si só começou somente depois que saíram da escola, com o início de 

contato com outros sujeitos surdos adultos ou não nas associações ou escolas de surdos. 

Portanto, com essa mudança, nos dias atuais para que os surdos pudessem viver igualmente na 

sociedade foi criado o termo inclusão, onde pessoas com deficiência têm o mesmo direito que os 

outros nas escolas regulares. E segundo Brasil (1996), todas as escolas deveriam acolher todas as 

crianças independentemente de sua deficiência, inteligência, classe social, raça, cultura etc. 

Mas, é um termo que precisa ser trabalhado, pois mesmo com o auxílio das leis ainda é 

preciso participar das políticas em prol dos surdos dentro das escolas e órgãos públicos buscando 

mudanças nas políticas educacionais. No que se refere principalmente na área de educação, onde 

profissionais inexperientes não sabem lidar com essas pessoas, por não saberem a língua de 

sinais, acabam excluindo-os. 

 

3. Jogos na educação e sua adaptação 

 

Diversos autores ao pesquisarem a importância dos jogos para o aprendizado puderam 

constatar que era de extrema importância e relevância a adaptação dos mesmos para pessoas com 

deficiência. Os objetivos que nos levam a fazer a adaptação de jogos para o ensino de LIBRAS 

são fazer com que o profissional de educação compreenda que é necessário que o aluno surdo 

seja inserido nas atividades escolares de modo que não haja uma segregação na sala de aula por 

falta de recursos a serem trabalhados. Lopes (2011) nos diz que: 

 
O professor pode adaptar o conteúdo programático ao jogo, por exemplo: se a 

proposta do jogo é para tabuada, o professor pode utilizar a mesma proposta para as 

quatro operações matemáticas ou ainda para treino ortográfico, e assim por diante. 

Cada jogo proposto traz a descrição do material necessário, sugestões para a confecção 

e para o conteúdo a ser trabalhado, o que pode ser trabalhado nas áreas motora, 

cognitiva e afetiva, indicação da faixa etária, número de grupos e elementos por grupo. 

(LOPES 2011, p. 29) 

 

O jogo como estratégia de ensino e de aprendizagem em sala de aula deve favorecer a 

criança na construção do conhecimento científico, proporcionando vivência de situações reais ou 
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imaginárias propondo à criança desafios e instigando-as a buscar soluções para as situações que se 

apresentam durante o jogo, levando-a a raciocinar, trocar ideias e tomar decisões. Segundo 

Huizinga (1996),  

 
O jogo é fato mais antigo que a cultura, (...) encontramos aqui um aspecto muito 

importante: mesmo em suas formas mais simples, ao nível animal, o jogo é mais do que 

um fenômeno fisiológico ou reflexo psicológico. Ultrapassa os limites da atividade 

puramente física ou biológica. É uma função significativa, isto é, encerrar um 

determinado sentido. No jogo existe alguma coisa “em jogo”, que transcende as 

necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação. (J. Huizinga,1996, p.18) 

 

Contudo, como é determinado nas políticas públicas que os alunos sejam postos em par 

de igualdades, que os mesmos tenham as mesmas condições de aprendizagem que os outros 

alunos, no caso do aluno surdo o professor deve tomar compromisso em dar condições para que 

o mesmo possa alcançar essa aprendizagem. 

 

3.1 O uso do jogo na sala de aula como método de conhecimento e interação 

 

O uso do jogo na sala de aula leva o aluno a se interessar pelas atividades. Ele deve ser 

usado não como forma de passatempo ou distração em sala de aula e sim como forma de 

aquisição de conhecimento. 

No que se refere ao ensino de LIBRAS, a mesma só é trabalhado nas escolas quando tem 

um profissional específico (professor bilíngue ou intérprete), porém o que é trabalhado com o 

mesmo são atividades que fogem do que está sendo aplicado em sala de aula, pois o que são 

aplicados em sala muito pouco se aproxima da realidade do aprendizado deste aluno. O que 

acaba gerando por parte do aluno surdo uma antipatia pelas aulas assistidas em sala de aula, já que 

este não entende e não sabe o que está sendo aplicado, sendo assim, esta aula não passará de uma 

simples aula. 

Sendo assim, o jogo também pode ser usar como estratégia de inclusão, pois quando se 

usa um jogo adaptado há um envolvimento integral da turma onde todos participam e interagem 

entre si. Segundo Lopes (2011),  

 

 
Criar, fazer e jogar também favorece a inclusão, pois, na diversidade das salas de aula, 

possibilita a interação e promove a união e a cooperação no projeto do jogo, no qual, 

em pequenos grupos, todos podem participar e opinar sobre materiais a serem 
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utilizados, as regras, o número de participantes, as metas, os prazos, os conteúdos 

abordados. É possível graduar o nível de dificuldade das tarefas em uma mesma turma 

e ir aumentando de acordo com os avanços conseguidos. (LOPES, 2011, p.19-20) 

 

Por outro lado, quando o professor utiliza o jogo na sala de aula, vários procedimentos 

serão trabalhados durante o jogo: conhecimento lógico, cognitivo, tempo, respeito à opinião do 

outro, conhecimento de outra língua, dentre outros. Porém, isso acaba não sendo notado e a 

oportunidade de que esses procedimentos sejam trabalhados não acontece. 

O uso do jogo na sala de aula para o ensino de LIBRAS é utilizado para que o professor 

possa enxergar num momento lúdico se o aluno é capaz de aprender a língua de sinais seguindo o 

objetivo do jogo. A utilização de jogos no ensino de LIBRAS deve ser explorada com cautela, 

essa cautela se refere às regras impostas durante o jogo e o professor deve se atentar para que os 

alunos não criem um espírito competitivo entre eles. O jogo deve propiciar um momento de 

prazer e não um momento de competição ou de escolha de quem se destaca mais no aprendizado 

da LIBRAS. É um momento de interação, cooperação entre os alunos e de causar autonomia nos 

alunos de como dirigir o jogo ou qual o momento propício para jogar. 

A utilização de jogos no ensino de LIBRAS pode se tornar um fator estimulante para as 

rotinas de sala de aula, uma vez que foge dos métodos conteudistas e tradicionais. É um 

procedimento capaz de tornar os alunos pessoas autônomas de suas práticas, além de levá-lo a 

conhecer a língua do colega surdo compreendê-lo, e, por fim, poder interagir com o mesmo. 

 

4. Experiência com jogos no espaço acadêmico 

 

Em conformidade com que foi relatado anteriormente o que se propõe deste artigo é 

salientar a importância do tema: “Adaptação de jogos como instrumento para a aquisição de 

conhecimento em LIBRAS". 

Para realização deste artigo foram utilizados processos metodológicos próprios das 

pesquisas bibliográficas e relato de experiência. O relato de experiência, por sua vez, foi feita com 

o objetivo de enfatizar a importância dos jogos para a aprendizagem de LIBRAS nas escolas. 

O público alvo desse relato foi um aluno surdo, onde foram trabalhados jogos adaptados 

com o mesmo, com o objetivo de mostrar que jogos podem ser inseridos em seu contexto escolar 

e como meio de aprendizagem.  

A leitura dos dados envolveu análise de natureza qualitativa, onde foi analisada a 

qualidade de se aplicar jogos adaptados no ambiente escolar como meio de aquisição de 

conhecimentos em LIBRAS. 
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Este relato de experiência teve como ambiente de investigação uma escola da rede pública 

municipal de ensino. A instituição pesquisada abrangeu uma escola da rede municipal de São 

Mateus- ES. A mesma localiza-se no bairro Lago do Cisne, onde possui o ensino fundamental I e 

II, ou seja, (do 1º ano ao 9º ano). São oferecidos serviços na área de educação especial nos turnos 

matutino e vespertino, a instituição possui um quadro de funcionários bem grande com atuação 

em dois turnos de trabalho. 

O presente relato de experiência trata sobre a importância do uso dos jogos para a 

aprendizagem de LIBRAS na sala de aula, este momento foi uma forma onde foi possível 

propiciar ao aluno um momento de ludicidade, interação e a sua participação na atividade 

proposta. Para a aplicação dos jogos foi marcado com a professora de Educação especial um dia 

ideal para realizar a atividade com o aluno X, a mesma mencionou a quarta-feira.  

A aplicação de jogos ocorreu na sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Inicialmente o aluno fez a primeira etapa do encontro, que foi aplicado um jogo adaptado com o 

Alfabeto Manual em LIBRAS e o alfabeto português, onde foi mostrado para o aluno a foto com 

o alfabeto português e o mesmo fazia uma associação com o alfabeto em LIBRAS. Essa primeira 

etapa foi realizada com sucesso, porém foi identificada certa dificuldade com o mesmo em 

associar as letras do alfabeto português "F" e "T" com o sinal do alfabeto em LIBRAS, pois no 

alfabeto manual de LIBRAS os sinais das mesmas são um pouco parecidos. 

Na segunda etapa foi aplicado um jogo adaptado sobre animais, neste jogo na primeira 

parte o aluno fazia uma associação da imagem do animal com o sinal em LIBRAS que o 

representa. Na segunda parte o aluno deveria fazer a datilologia do nome do animal que era 

mostrado para o mesmo e na terceira parte era mostrada para o aluno a imagem de um animal e o 

mesmo deveria escrever o nome do animal escolhido com o alfabeto manual móvel em LIBRAS. 

Durante essa etapa foi percebido uma enorme dificuldade do aluno na segunda e terceira parte, 

pois se tratava da alfabetização do mesmo. Percebeu-se que o aluno conhece, por exemplo, o 

animal porco, conhece o seu sinal em LIBRAS, porém como escreve o nome do animal o mesmo 

não sabe. Diante da dificuldade foi preciso mostrar para o aluno como era a escrita para o mesmo 

executar o que foi proposto. 

Na terceira etapa foi aplicado o jogo sobre família (apenas algumas pessoas que 

constituíam a família), onde era mostrado o grau de parentesco através de imagens e o aluno 

deveria fazer uma associação com o sinal em LIBRAS. Nesta etapa também foram identificadas 

dificuldades para realizar a atividade, pois todo momento o aluno perguntava quem era a pessoa 

que estava representada na figura ou perguntava o sinal que a representava, nesta etapa também o 

aluno deveria fazer a datilologia e o mesmo encontrou dificuldade para realizar a atividade, pois 
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não sabia a escrita do parentesco que lhe era mostrado, por exemplo, a palavra “mãe” o aluno não 

sabia como escrevia e por isso não soube fazer a datilologia. Nos momentos em que o aluno não 

sabia responder o que era pedido o mesmo ficava nervoso e agoniado, pois estava indo tão bem e 

quando chegou em determinada etapa não conseguia responder, mas quando era dada a ajuda e o 

mesmo respondia e acertava era comemorado o acerto e ele se sentia aliviado com a vitória. 

 

4.1 A importância do bilinguismo para a alfabetização dos surdos 

 

Durante essa experiência percebeu-se a enorme importância dos professores bilíngues 

trabalharem a alfabetização do aluno surdo. Alguns pontos positivos e negativos foram analisados 

durante as atividades. Os pontos negativos foram a percepção de se alfabetizar o aluno; trabalhar 

com o mesmo o conceito de perdas e ganhos, ele apenas tem conhecimento de códigos e 

imagens; é preciso trabalhar a concentração com o mesmo (durante a atividade tinha outro aluno 

na sala de AEE realizando outra atividade e isso desconcentrava o aluno X).  

Os pontos positivos foram o desempenho do aluno X em executar as atividades; o 

ambiente colaborou muito para a execução do trabalho; havia uma plateia (uma estagiária e a 

professora de educação especial) que estavam assistindo a realização das atividades e a mesma 

acabou interagindo na atividade e aprendendo alguns sinais e ficaram interessadas em aprender 

LIBRAS; por meio da atividade realizada com o aluno a professora de educação especial no final 

da atividade perguntou sobre o resultado obtido e a partir das respostas ela sugeriu que fosse 

marcado um encontro com a professora bilíngue e a intérprete do aluno para que fossem 

repassadas as dificuldades, para que as mesmas pudessem trabalhar com ele a partir do que foi 

percebido.  

Considera-se isso como algo gratificante, pois foi algo que não se esperava e nem se 

imaginava e que irá ajudar no crescimento e aprendizagem deste aluno. Foi uma experiência 

excelente que acredito que ainda não foi concluída, mas que pode ser aberta para novas pesquisas. 

 

5. Considerações finais 

 

A escola diante das dificuldades que foram mostradas neste artigo vem buscando a cada 

dia inserir alunos especiais no espaço acadêmico escolar. Para que esses alunos possam ser 

inseridos é indispensável que se façam as adaptações necessárias tanto nas atividades quanto no 

espaço escolar para que os mesmos possam ser atendidos. 

Foi possível por meio da experiência deste estudo constatar que a implantação de jogos 

como forma de aquisição de conhecimento em LIBRAS não é uma tarefa fácil, mas não 
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impossível. Que o professor como mediador dever propiciar a todos os seus alunos a interação e 

aquisição de conhecimentos em suas aulas, de forma a atender a todos em par de igualdade e que 

por meio dos jogos é possível fazer essa dinâmica de igualdade, onde todos participem, 

aprendam, ensinem e interajam entre si. 

A partir das atividades realizadas com o aluno sugere-se que a escola a partir do resultado 

que foi identificado com o mesmo, trabalhe baseado no que o aluno possui e também do que ele 

realmente precisa aprender que são coisas do seu cotidiano e o mesmo ainda não tem 

conhecimento. Percebeu-se que por meio de um jogo pode-se fazer um diagnóstico do aluno, 

pois através do resultado do jogo adaptado que foi realizado no relato de experiência, a 

professora de educação especial percebeu a importância de trabalhar a alfabetização deste aluno. 
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Resumo 

 

O objetivo com esta pesquisa foi analisar o perfil do educador no âmbito das unidades socioeducativas, 

enfatizando o papel fundamental do mesmo como um agente mediador de saberes, dotado de criticidade e 

construtor de possibilidades para práticas reflexivas sobre as ações destes adolescentes. Este artigo revela 

os conflitos dos educadores progressitas, suas dificuldades e motivações, a perseguição política e a falta de 

preocupação do aparato legal com estes profissionais. Para tanto, utilizamos a pesquisa com revisão de 

bibliografias em artigos na internet, documentário, livro digital e acervo pessoal. O artigo também coloca 

em evidência o perfi do adolescente em conflito com a lei, sua etnia, seus atos infracionais, sua classe 

econômica, o papel da mídia para a denegração da imagem destes sujeitos e qual caminho podemos trilhar 

para ajudar esses meninos e meninas a tentarem reestabelecer suas vidas em uma sociedade que os 

marginalizou mesmo antes do ato infracional. As conclusões da mesma nos levaram a confirmação da 

hipótese, é possível afirmar que apesar do descaso das políticas públicas, o educador mediador faz a 

diferença nestes ambientes.   

 

Palavras-chave: Educador, Unidade Socioeducativa, Adolescente em conflito com a Lei. 

 

1. Introdução 

 

Esta pesquisa se deteve em analisar quais as contribuições do educador socioeducativo 

para a formação dos sujeitos privados da liberdade. A natureza da pesquisa foi quali-quantitativa 

com revisão de bibliografias em artigos na internet, livro digital, documentário e acervo pessoal. 
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Nossa sociedade perpassa por inúmeras problemáticas no que tange à violência, e por isso 

discute-se muito a redução da maioridade penal para que estes sujeitos sejam privados de sua 

liberdade em presídios. Do lado oposto muitos defendem que ao conviverem com presos de 

maior idade e mais experiência, saiam piores do que entraram. Mas esta mesma sociedade, que 

deveria assegurar a legitimazão da Lei, não participa, optando pela marginalização destes sujeitos. 

Pode-se afirmar que a “pena” do adolescente acautelado, estigmatizado por menor infrator, não 

prescreve nunca, mesmo após sair das unidades de ressocialização. É nesse contexto que surge 

esta pesquisa. Sabe-se que a educação destes sujeitos nas unidades de atendimento especializado 

no país é obrigatória, mas qual o perfil dos educadores? Muitos destes sujeitos emergem de 

ambientes violentos, com precariedade em todos os segmentos possíveis para a formação de um 

ser humano. 

A nossa Constituição é linda e mesmo com a ajuda do Estatuto da Criança e do 

Adolescente- ECA (1990), os direitos que as mesmas trazem, não são colocados em prática, por 

isso é imprescindível à militância, a luta por dias melhores, especialmente por aqueles que não os 

têm. 

  O educador destes locais vive constantemente entre limites, às vezes coagido pelos 

próprios setores superiores destas unidades.   

A pretensão primeira deste artigo é o debate entre o que está prescrito e o que é vivido 

pelos adolescentes e educadores. É preciso esse tipo de discussão para que haja mudanças. 

Romper é sempre um risco, mas às vezes necessário. 

 

2. Dos direitos básicos à formação humana 

 

O Estatuto da Criança e Adolescente- ECA (1990), e a Constituição de 1988, asseguram 

até o momento, utópicas filosofias de direitos como a proteção integral a todas as crianças e 

adolescentes da nossa sociedade, porém vemos todos os dias que estes mesmos direitos são 

desrespeitados, direitos básicos desde alimentação, moradia, lazer e educação.  O Art. 227 da 

Constituição de 1988 afirma que: 

 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (Brasil, 1988) 
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Entretanto, a sociedade, peça fundamental no cumprimento desses direitos de acordo 

com a Legislação, não contribui para assegurá-los. E quando o tema é o adolescente em conflito 

com a lei, a mesma prefere o discurso “ideológico do ódio”, como a redução da idade penal e 

pena de morte, o que não resolveria o problema da violência praticada pelos mesmos. O grande 

problema do nosso país ainda é a pobreza, e quando somada à violência, acabam sendo 

estigmatizados os menos favorecidos. No livro digital Cada caso é um caso (2010) nos deparamos 

com a seguinte afirmação: 

 
Historicamente, a trajetória dos cuidados institucionais com a infância no Brasil esteve 

sempre marcada pela distinção entre pobres e ricos. A infância e a adolescência pobre 

eram, e ainda são, tratadas como uma geração “em e de risco”, compreendida como 

um problema merecedor de ações especiais do aparato estatal. Partia-se de uma 

perspectiva correcional e repressiva, visando “proteger” a sociedade de crianças e 

adolescentes pobres, estigmatizados como “menores”, isto é, como “crianças 

perigosas” (Cada caso é um caso, 2010, p. 22) 

 

Nossa sociedade tem divergentes opiniões sobre este complexo assunto, mas o que todos 

esperam são respostas e a possível solução deste problema, porém essa mesma sociedade nega a 

participação na formação destes sujeitos, preferindo a marginalização dos mesmos. Não 

poderiamos deixar de citar o Estatuto da Criança e do Adolescente, os Art. 3 e 4 da Lei nº 8.069 

de 13 de julho de 1990 que afirmam o seguinte: 

 
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-

lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e dignidade. 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, 

à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária. (ECA, 1990, 

p. 23)  

 

Ao deixarem de participar e pesquisar, assegurando estes direitos, são influenciados pelos 

noticiários sensasionalistas. Roman (2009) afirma que os crimes mais cometidos são contra o 

patrimônio e não contra a vida, mas que apesar disso, a violência contra os adolescentes 

acautelados é apoiada por amplos setores da nossa sociedade, e mais: 
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O papel da mídia é estratégico. Crimes cometidos por adolescentes e capazes de 

despertar maior repercussão social costumam ocupar grande espaço nos meios de 

comunicação de massa, transmitindo uma visão distorcida da frequência desses 

acontecimentos na realidade social... (Roman, 2009, p. 115) 

 

E essa tese é defendida por outros autores, e as estatísticas contribuem para a confimação. 

Os adolescentes no Brasil sem dúvida estão associados a algum tipo de violência, mas 

principalmente como vítimas.  (Zamora, 2005, p. 57).  

A história das unidades socioeducativas no país é marcada por histórias que atormentam 

os que acreditam na humanização destes sujeitos. Os que passam por essas instituições alegam 

maus tratos, violação dos direitos humanos. Roman (2009) relata em alguns trechos de seu livro 

sobre essas violações na atual fundação Casa, antiga Febem: 

 
A Febem faz parte do imaginário social brasileiro como local tradicionalmente marcado 

por maus-tratos, torturas, rebeliões e mortes, que não raro comparecem nos meios de 

comunicação de massa e alimentam a extensa lista de denúncias e processos na história 

da instituição. Em 2003, por exemplo, Asma Jahangir, enviada especial da Organização 

das Nações Unidas para apurar violações de direitos humanos, comprovou o 

encarceramento de 540 adolescentes em um espaço que caberiam apenas 42. Em 2005, 

a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou os atos hediondos praticados 

no interior da Febem e ordenou que o Estado brasileiro tomasse urgentemente as 

medidas necessárias para impedi-los. (Roman, 2009, p. 119-120) 

 

De fato, trabalhar em um local insalubre como este, nos remete a lembrar de nossa 

história recente de perseguições, torturas e extermínios. O educador que se propõe a se doar por 

vocação e amor a essa tarefa árdua com adolescentes acautelados, deve ser reconhecido e 

valorizado pelo Estado e pela sociedade. Zamora (2005) em seu livro “Para Além das Grades”: 

elementos para transformação do sistema socioeducativo afirma que: 

 
Não deve ser negligenciada a preocupação com a equipe de atendimento. Que os 

governos estaduais estabeleçam projetos de capacitação e formação dos recursos 

humanos das unidades, que valorizem seu trabalho com remuneração adequada, que 

evitem seu estresse, abolindo jornadas de trabalho de plantões e horas extras 

exaustivas, que regularizem os contratos com plano de carreira (...). (Zamora, 2005, 

p.108) 

 

Essa valorização que a autora traz como fator importante, é fundamental, sobretudo para 

a própria saúde psiquica e autoestima do educador prisional, pois de acordo com Freire (2011):  
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A professora democrática, coerente, competente, que testemunha seu gosto de vida, 

sua esperança no mundo melhor, que atesta sua capacidade de luta, seu respeito às 

diferenças, sabe cada vez mais o valor que tem para a modificação da realidade, a 

maneira consistente com que vive sua presença no mundo, de que sua experiência na 

escola é apenas um momento, mas um momento importante que precisa ser 

autenticamente vivido. (Freire, 2011, p. 110) 

 

Por esses e, outros motivos é preciso oferecer cursos de formação continuada para 

educadores dos sistemas socioeducativos, além de atendimento psicológico e terapêutico. Se o 

educador estiver em sintonia entre seu corpo e mente, certamente seu trabalho trará resultados 

satisfatórios. 

 

2.1 Perfil dos adolescentes e das unidades socioeducativas brasileiras 

  

O perfil do adolescente em conflito com a lei no Brasil é negro, pobre e morador de 

periferias e favelas1, e por isso não poderíamos deixar de explicitar aqui que o principal fator, já 

que não o único é a falta de recursos financeiros. No artigo de 2011 CARACTERÍSTICAS DE 

JOVENS E ADOLESCENTES QUE ENTRAM NO INSTITUTO DE ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO2 produzido por funcionários do Instituto de 

Atendimento Sócio-Educativo do Espirito Santo (IASES) percebemos que a realidade dos outros 

estados do país se repete. A predominância do sexo é o masculino, apesar de ser crescente o 

envolvimento de meninas, são moradores de regiões metropolitanas, idade entre 16 e 17 anos, e 

em uma tabela eles contabilizaram que, em um número de 3.041 processos judicias e 4.175 atos 

infracionais, os adolescentes são encarcerados pelos seguintes crimes:  

 
(...) os três artigos mais presentes nos atos infracionais atribuídos a esses jovens foram: 

Tráfico de drogas (34%), Associação ao tráfico de drogas (17%) e Roubo (16%). Os 

dois primeiros pertencem à Lei por Antidrogas. Já o Roubo se constitui um dos crimes 

contra o patrimônio, previstos no Código Penal Brasileiro. 

 

Percebemos em estudos recentes que há um grande envolvimento com o tráfico de 

entorpecentes, pois é uma forma de conseguir dinheiro, não fácil, mas diria rápido. Citando como 

                                                 
1 Disponível em http://www.unicef.org/brazil/pt/activities.html acesso em: 01 jun 2016 às 8h e 10min.  
2 Disponível em  www.iases.es.gov.br/download/Artigo_NINF.pdf  acesso em: 12 jun 2016 às 9h e 
25min. 
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exemplo o documentário Falcão, os meninos do tráfico, produzido pelo rapper MV Bill3, que nos 

mostra esta realidade. Muitos dos adolescentes com o dinheiro do tráfico ajudam nas dispesas 

domestícas. Muitos deles são os chefes das famílias e sonham em melhorar de vida e sair do 

crime.  

A escola ocupa um dos papéis fundamentais de socialização, de troca de saberes ou o que 

se espera que deveria ser. Em nosso país, no entanto, o descaso pela educação é visível e sentido 

por aqueles que se comprometem verdadeiramente com a causa, ou seja, os educadores.  

Um dos pedidos dos internos da atual Fundação CASA, antiga Fundação Estadual do 

Bem Estar do Menor (FEBEM), de acordo com Roman (2009) é que os professores levassem 

oficinas de Hip-Hop, leituras que os orientassem, conteúdos significativos. Na interpretação não 

equivocada de um dos adolescentes é que a escola é importante para saber das coisas, saber se 

expressar, a falar direito, entre outras importâncias.  

 
[...] outro aluno com quem conversei, defende que a escola deveria ensinar outras 

coisas, dirigidas especificamente aos internos, como as causas do crime, as causas de 

haver gente passando fome, e “a sociedade”, “a vivência dos adolescentes”, e “não 

umas coisas que não tem nada a ver, umas coisas que não existe. (Roman, 2009, p. 165) 

 

Nesta frase de um dos adolescentes nos deparamos com a realidade das escolas 

brasileiras. O currículo escolar das mesmas não levam em consideração temas contextualizados. 

Victor Henrique Paro4 (1998) critica a escola pública como espaço de alienação e de preparação 

para o mercado de trabalho, que a função da mesma é de manter o status quo vigente.  

O professor em unidades de internação vive constantemente entre limites. Limites que 

são coersitivos. No livro Psicologia e Adolescência Encarcerada, Roman (2009) cita que os 

professores que têm um perfil progressista são vigiados pelos setores técnicos dos quais são 

subordinados, ou seja, não podiam levar leituras que levassem os adolescentes a questionarem 

como eram tratados neste espaço, que deveria ser local de acolhimento, cuidados e de 

ressocializaçao.  

Zamora (2005) também faz a mesma denúncia em seu livro, no contexto de um curso de 

capacitação para funcionários do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do 

Rio de Janeiro (DEGASE).  

A mesma constata que: 

                                                 
3 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=w6PWF1u3rhc  acesso em: 13 ago 2015 às 17h e 
57min. 
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Quero esclarecer que não coloco em dúvida nem desvalorizo o medo real que essas 

pessoas sentiam ao poder falar livremente, depois de experiências dolorosas de censura. 

Os depoimentos relatam casos concretos de perseguição política a educadores que 

procuravam cumprir suas funções e denunciavam crueldades (apud. Bastos, 2002, p. 

85) 

 

São muitas outras denúncias das quais não podemos duvidar, pois realmente as medidas 

socioeducativas destes jovens acautelados, não são levadas a sério, assim como outros direitos 

básicos, inclusive dos próprios professores destas unidades. É por isso que não podemos nos 

calar perante as mazelas que nos minimizam, mas continuar na luta por justiça social, pois 

silenciar frente os opressores é optar pelos mesmos. Essa discussão nos remete a pensar no que 

Freire (2011) afirma sobre as rebeldias: 

 
Não é na resignação, mas na rebeldia em face das injustiças que nos afirmamos. (...) A 

rebeldia é ponto de partida indispensável, é deflagração da justa ira, mas não é 

suficiente. A rebeldia enquanto denúncia precisa se alongar até uma posição mais 

radical e crítica, a revolucionária, fundamentalmente anunciadora. A mudança no 

mundo implica a dialetização entre a denúncia da situação desumanizante e o anúncio 

de sua superação, no fundo, o nosso sonho.  (Freire, 2011, p.76- 77) 

 

A utopia, o sonho com dias melhores é algo que não pode morrer dentro de cada um, 

especialmente em nós educadores. A morte da utopia é em ultimo estágio a desistência da 

realização dos sonhos.  

 

3. Como se (re)produz o adolescente em conflito com a lei 

 

Partindo da premissa que não é a consciência que determina a vida, mas que é a vida que 

determina a consciência, tese defendida por Karl Marx (2009), acreditar na resocialização de 

sujeitos que a sociedade e a mídia não cansam de marginalizar como delinquentes, não é papel de 

fácil aceitação. Um bom educador acredita que a educação é a base para a mudança que tanto 

almejamos em uma sociedade com tantas desigualdades, principalmente no que se refere à 

desapropriação de capital. Um dos principais motivos que levam esses sujeitos a cometerem 

alguns crimes está intimamente ligado à falta de suportes básicos para uma vida digna. Karl Marx 

e Friedrich Engels (2008) nos remete a pensar sobre essa desigualdade:  

                                                                                                                                                      
4 Disponível em www.edilsonsantos.pro.br/textos/paremdeprepararparaotrabalho.doc acesso em: 05 jun 
2015 às 12h e 25min. 
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Vocês se horrorizam com o fato de que queremos abolir a propriedade privada. No 

entanto, a propriedade privada foi abolida para nove décimos dos integrantes de sua 

sociedade; ela existe para vocês exatamente porque para nove décimos ela não existe. 

Vocês nos acusam de querer suprimir a propriedade cuja premissa é privar de 

propriedade a imensa maioria da sociedade. (Marx, 2008, p. 34-35) 

 

Marx (2008) continua a provocação à classe detentora do poder, da educação e da mídia, 

estas que alienam as massas brasileiras com discursos carregados de ódio, conformismo e 

fatalismo:  

 
Suas ideias são produto das relações burguesas de produção e de propriedade, assim 

como o Direito não é nada mais que a vontade de sua classe erigida em lei, uma 

vontade cujo conteúdo é determinado pelas condições materiais de vida de sua própria 

classe. (Marx, 2008, p.36)  

 

Essa mesma classe que mantém o status quo que possui armas silenciosas suficientes para 

formarem sujeitos passivos, quando são vítimas destes, clamam por justiça. É necessário que o 

educador compreenda que a educação é um ato político e ideológico (Freire 2011) e que por isso 

não há educação sem intenção.  

A escola deveria ser um espaço para esse tipo de debate, mas a mesma há muito é 

fantoche nas mãos da classe dominante. O atual currículo está cheio de conteúdos que não 

contribuem para uma formação emancipatória e cidadã dos sujeitos, é por isso que Freire (2011) 

afirma que: 

 
[...] meu papel no mundo não é só o de quem constata o que ocorre, mas também o de 

quem intervém como sujeito de ocorrências. Não sou apenas objeto da história, mas 

seu sujeito igualmente. No mundo da história, da cultura, da política, constato não para 

me adaptar, mas para mudar. (Freire, 2011, p. 75)  

 

Precisamos ser comprometidos, constatar e lutar por mudanças por meio da 

conscientização de nossas responsabilidades, pois enquanto educadores progressistas 

necessitamos trilhar melhores caminhos para que de fato possamos alcançar êxito nesse processo 

enquanto mediadores. 
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3.1. Currículo diferenciado para unidades socioeducativas: uma esperança em meio à 

barbárie 

 

É imprescindível que o perfil do educador em unidades socioeducativas esteja próxima à 

vivência dos adolescentes. De fato, ser pesquisador, leitor e acreditar que a educação não 

transformará o mundo, transformará pessoas e que estas, mudarão o mundo. (Freire, 2011)  

Estar envolvido com a música, especialmente o Hip Hop, o Rap, a MPB que com suas 

letras politizadas nos provocam a pensar na realidade do país, oficinas de grafite, esportes e usar 

esses recursos para chegar até estes adolescentes acautelados são uma maneira de se ter êxito na 

rotina pedagógica. Trabalhar de forma que eles possam ser de fato sujeitos emancipados e 

autônomos pode contribuir para o futuro dos mesmos. Abrir espaço para diálogo permanente, 

democratizar o processo de ensino aprendizagem, é imprescindível, pois dar voz aos educandos, 

ainda é um tabu no âmbito educacional, porque ainda existem muitos educadores com a vaidade 

da escola tradicional, onde acreditam que são os únicos donos do saber.  

Acreditamos que a afetividade e atendimento humanizado a esses jovens são o melhor 

caminho para ganhar a confiança e respeito destes sujeitos. Por meio da leitura de Vasconcellos 

(2012) é possível ter uma profunda reflexão, sobre nossas ações enquanto educadores, 

comprometidos a fazer uma educação de qualidade e não de quantidade. O autor afirma que o 

educador não deve ser refém do programa curricular, pois o mesmo é baseado na escola 

tradicionalista, e mais:  

 
A postura essencial do professor deve passar pela necessária recusa em fazer um 

trabalho sem sentido, pelo se negar a prostituir sua palavra. Se não vê sentido, o 

professor deve, antes de mais nada, procurar estudar, pesquisar, trocar experiências, 

etc. Se mesmo assim não encontrar, espera-se a coragem e ousadia de não trabalhar 

aquilo em sala. (Vasconcellos, 2012, p. 123)  

 

Dar voz aos sujeitos principais desse processo faz toda diferença, pois a escola precisa se 

democratizar a tal ponto de ouvi-los e assim aproximar o programa da vida prática, o educador 

precisa ainda conforme o autor: 

 
[...] dar condições para que o educando tenha acesso a elementos novos, para 

possibilitar a elaboração de respostas aos problemas suscitados, superar a contradição 

entre sua representação mental e a realidade. Dar indicações, oferecer subsídios, dispor 

de elementos para “combustível” (“arte” do professor: elementos adequados, no 
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momento adequado, do jeito adequado). Propiciar a oportunidade de ação. Propor 

ações que favoreçam a elaboração significativa do conhecimento (vínculo com 

necessidades do aluno). (Vasconcellos, 2013, p. 160)       

 

É necessário ter educadores que sejam comprometidos com os melhoramentos que 

necessitamos para uma sociedade com menos injustiças sociais, menos desigualdades, mais 

cidadania e igualdade. Precisamos romper com a pressão social, com as ideologias que formam 

pessoas alienadas e conformistas. Educar é um ato político e intencional, e o professor deve 

sempre estar no ciclo pessoal de ação-refleção-ação, pois atualmente a escola é uma instituição 

que é regida por uma classe que não vive nas mesmas condições dos educandos, e o currículo faz 

com que estes sujeitos fiquem presos a uma realidade a qual não pertecem. 

 

4. Considerações finais 

 

Este artigo teve como proposta, a mostragem do desafio do professor diante às 

dificultades que o sistema socioeducativo impõe. Por essa razão trabalhar com a educação, em 

linhas gerais, é um desafio. E quando esse desafio se estende a ser educador em presídios, ou de 

unidades socioeducativas é ainda maior.  

É necessário romper com a cultura de preconceitos, ainda existente em nossa sociedade, e 

para que haja mudança é preciso começar na base que sustenta todo o país, ou seja, pela educação 

de qualidade.  

O educador, para ter êxito em sua tarefa de educar, deve estar atento às necessidades dos 

educandos, sem desvincular suas práticas docentes com as bases teóricas que aprendeu. Ser 

mediador no processo de aquisição de novos conhecimentos é seu papel fundamental, assim 

como a constante provocação, para que forme em seus educandos a criticidade, a consciência de 

si e do mundo e a interpretação das ideologias gerais.  

O educador consciente de sua prática não pode aceitar o fatalismo dos discursos 

“carregados de ódio”, contra estes sujeitos que são produto de uma sociedade tão desigual. O 

adolescente em conflito com a lei não pode continuar sendo visto como o problema central, 

merecedor de ações mais repressivas do Estado, mas deve ser entendido como um problema 

nosso. Precisamos desmistificar o que está posto como verdade absoluta. Quando olhamos para 

um adolescente e o enxergamos pela ótica do medo, é preciso refletir sobre o real motivo dessa 

visão tão limitada.  

Se não reconhecemos uma criança e um adolescente é porque algo usurpou essa 

característica e por isso não devemos nos calar frente a qualquer motivo que tenta nos minimizar. 
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Este estudo não termina por aqui, muito ainda há que se fazer. Estamos ainda “engatinhando”, 

mas existem pessoas que estão atentas a essa causa. A militância não deve parar.  
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Resumo 

 

O presente artigo tem como objetivo destacar a importância e as contribuições do Pedagogo no espaço 

Militar. Percebe-se que muitos profissionais do curso de Pedagogia não se deram conta do seu possível 

papel fora do espaço escolar. Entende-se o curso de Pedagogia como uma ciência e a mesma têm vários 

campos de ação tais como empresas, hospitais, presídios e quartéis militares que não deixam também de 

ser um espaço educativo. Neste trabalho destacaremos a atuação do pedagogo em espaço militar. 

Inicialmente o artigo discorre sobre a importância da atuação do pedagogo na sociedade mostrando a 

diferença entre o pedagogo e a pedagogia. O capítulo seguinte aborda as contribuições do pedagogo nas 

organizações militares destacando a Polícia Militar e Exército. Finaliza-se este artigo com o capítulo sobre 

o olhar pedagógico na aplicabilidade da teoria e a prática no batalhão. 

 

Palavras-chave: Pedagogo. Espaço Militar. Pedagogia. 

 

1. Introdução 

 

Percebe-se que muitos profissionais de pedagogia se formam com a ideia de que irão 

apenas atuar em escolas, talvez por não ter o conhecimento do campo de atuação fora do 

contexto escolar. Por esse motivo foi despertado a curiosidade de escrever um tema diferenciado 

dos de mais. No entanto este artigo tem como foco destacar a importância e as contribuições do 

pedagogo em espaço militar, enfatizando a atuação do mesmo, bem como suas contribuições 

nessas organizações, pois é interessante ressaltar que um pedagogo com múltiplas competências 

deve ser um profissional capaz de atuar em diversos ambientes. A partir disso, abordamos nesta 

pesquisa a ampliação da visão do profissional pedagogo que se interessar por essa ciência de 
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ensino, possibilitando uma nova visão do que é um curso de pedagogia e a importância da 

contribuição do pedagogo em âmbitos diferenciados, visando um novo olhar pedagógico.  

Trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico e de natureza qualitativa, usando como 

aporte teórico Coelho, Lima, Libâneo, Saviani, Vasconcellos, Foucault e Freire e também a fonte 

de pesquisa foi ampliada com observação e entrevistas em ambientes Militares. Entende-se por 

Organização Militar, “a denominação genérica dada ao corpo de tropa, repartição, 

estabelecimento, navio, base arsenal ou a qualquer outra unidade administrativa tática ou 

operativa, das Forças Armadas”. 

Quanto à problemática a mesma está voltada para a necessidade de ampliar 

conhecimentos sobre a atuação do pedagogo fora dos espaços  de ensino seculares, objetivando 

mostrar outros campos de atuações tais como o militarismo. 

A escolha do tema se deu devido ao interesse em trabalhar no ambiente militar e a 

curiosidade em saber sobre a função e a contribuição do pedagogo neste espaço, podendo assim 

conhecer a didática aplicada, pois para muitos o curso de pedagogia serve apenas para ensinar 

crianças da Educação Infantil e Ensino Fundamental.  

Essa perspectiva e as diversas inquietações que nos impulsionaram a ultrapassar os muros 

do censo comum para pesquisar e ampliar novos conhecimentos a respeito de outros campos de 

atuação do pedagogo, e as mesmas foram ampliadas pela grande receptividade dos militares 

entrevistados. Vale ressaltar que a Pedagogia é globalizante e abrange várias áreas que ainda são 

desconhecidas, inclusive por pedagogos que atuam em redes de ensino. Esta pesquisa tem por 

objetivo contribuir com as informações dessa nova visão da atuação do pedagogo em outros 

ambientes além dos muros da escola.  

 

2. A atuação do pedagogo em espaço militar 

 

O profissional de pedagogia tem atuado por diversas áreas levando em conta as práticas 

educacionais, e como consequência desta praticidade há a diversificação da ação pedagógica, pois 

a mesma tem atuado em vários âmbitos contribuindo para um melhor desenvolvimento de 

tarefas dentro e fora da escola. 

Este ramo educacional em sua especificidade abre possibilidades para o pedagogo atuar 

em diversas áreas como empresas, hospitais, presídios, até mesmo na área militar, embora que 

muitos pedagogos ainda pensem que a pedagogia é simplesmente o ato de ensinar crianças e se 

limitam com essas ideias. Podemos dizer que a pedagogia vai além do que muitos pedagogos 

pensam. De acordo com LIBÂNEO (2001), “A ideia de senso comum inclusive de pedagogos e 
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que a pedagogia é apenas ensino, ou melhor, o modo de ensinar, ou seja, uma pessoa estuda 

pedagogia para ensinar crianças.” Vale ressaltar que a mesma é globalizante em sua totalidade e 

historicidade, porque é uma ciência do campo do conhecimento e direciona toda prática 

educativa. 

O mesmo autor ressalta ainda que a pedagogia no Brasil tem vivido um grande paradoxo. 

Por um lado a mesma está em alta na sociedade presente nos meios profissionais, políticos, 

universitários, sindicais, empresariais, nos meios de comunicação, nos movimentos da sociedade 

civil e com isso pode ser observada a repercussão que a mesma tem causado, mostrando a 

ampliação de trabalho no campo pedagógico.  

Porém, a mesma também fica em baixa quando intelectuais e profissionais da área têm 

forte tendência em qualificá-lo apenas como um curso que serve só para atuar como docente 

dimensionando este para apenas um saber específico. E desta maneira perde por não investir em 

se especializar no exercício de sua profissão e adotarem posturas do verdadeiro profissional 

frente à especificidade dos estudos pedagógicos que possibilitam novos horizontes e nova 

maneira de aplicar o saber pedagógico. Conforme LIBANÊO (2001),  

 
Quem, então pode ser chamado de pedagogo? O pedagogo é o profissional que atua 

em várias instâncias das práticas educativas direta, ou indiretamente ligadas à 

organização e aos processos de transmissão e assimilação de saberes e modo de ação, 

tendo em vista o objetivo de formação previamente definidos em sua contextualização 

histórica. (LIBÂNEO, 2001, p. 161). 

 

Justifica-se a importância do papel do pedagogo e sua atuação, pois o mesmo contribui 

não somente na área educacional como em qualquer área proposta, seja essa atuação direta ou 

indireta. Quando o pedagogo se posiciona de maneira versátil com flexibilidade, o mesmo 

proporciona ao sujeito uma aprendizagem mais significativa, porque quando se aprende a partir 

daquilo que é significante fica entrojetado no sujeito. Ainda podemos dizer que o trabalho do 

pedagogo comprometido com a educação e com a sociedade tem muito a contribuir para a 

melhoria das gerações futuras e para a construção de uma sociedade mais justa e pensante. 

 

2.1 A diferença entre pedagogo e pedagogia 

 

Podemos aqui destacar a diferença entre o pedagogo e a pedagogia. Segundo alguns 

teóricos, a pedagogia nas últimas décadas tem sido observada com um olhar diferenciado, pois a 
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mesma com suas práticas científicas tem se qualificado e podendo ser bem aproveitada em 

diversas áreas, visando contribuir com eficácia para o ensino e a aprendizagem. 

LIBÂNEO (2001) em uma de suas obras nos mostra a diferença entre pedagogo e a 

pedagogia. Para o autor, a Pedagogia constitui-se como um campo de investigação que busca 

compreender e entender as problemáticas do campo educativo. A mesma compreende que os 

fatores sociais e culturais influenciam no processo de transformação do sujeito, e com isso chama 

a atenção do trabalhado pedagógico desde a infância para melhor desenvolver no aluno o caráter, 

o respeito e limites, mostrando e norteando o aluno para a vida em sociedade já que somos seres 

sociais e precisamos viver em comunidade. 

O Pedagogo tem um papel muito importante na formação do sujeito, primeiro por que 

ele foi aluno de um curso de Pedagogia, que com seus conhecimentos prévios adquiridos, 

acrescentado ao conhecimento científico vai aprendendo novos conhecimentos para futuramente 

aplicá-los de forma concisa e precisa. 

Do mesmo modo, a criança também chega à escola com os seus conhecimentos prévios, 

e o professor vai possibilitando que a mesma aprenda a construir uma nova aprendizagem por 

meio da interação social e as trocas de novas experiências vivenciadas entre os demais colegas em 

sala, e com isso, a mesma vai criando vínculo de amizades e construindo seu saber e 

conquistando o seu espaço. 

LIBÂNEO (2001) ainda destaca que devem ser respeitados os conhecimentos prévios 

para que se possa estabelecer o conhecimento científico e a partir daí buscar aplicar aquilo que foi 

aprendido no curso de Pedagogia no qual Freire tenciona dialeticamente a ação e a reflexão, no 

âmbito desta tensão, em que a prática e a teoria estão em permanente diálogo.  

Nesse sentido STRECK (2008) destaca que; 

 
As práticas educativas concretas realizadas por educadores e educadoras, profissionais 

ou não. Vem a ser o próprio ato de conhecer, qual o educador e a educadora têm um 

papel testemunhal no sentido de refazer diante dos educandos e com eles o seu próprio 

processo de aprender e conhecer. (STRECK, 2008, p. 312). 

 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN, 2006), assim como na Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB), o documento legal que observa as exigências do Curso de Graduação em 

Pedagogia, licenciatura e a relação para a formação do Pedagogo: destacando a importância da 

atuação do mesmo com ética e compromisso para a construção de uma sociedade mais justa, 

equânime e igualitária e dessa maneira, as DCN (2006), destacam que: 
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Compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, deforma a contribuir, para 

o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, psicológica, intelectual e 

social; Fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens decrianças do Ensino 

Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade deescolarização na 

idade própria; Trabalhar, em espaços escolares e não escolares, na promoção da 

aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos 

níveis e modalidades do processo educativo. (BRASIL, DCN, 2006, p. 02). 

 

Essas são algumas das responsabilidades a serem assumidas pelo pedagogo diante de 

outras tantas especificadas nas DCN. Desse modo é preciso compreender que ser pedagogo é ser 

um profissional comprometido com a formação do sujeito que frequenta o espaço escolar e 

também os contextos não escolares. 

Ser pedagogo é estar comprometido consigo mesmo e com a sociedade e possibilitar a 

seus educandos as criações de opiniões para que possam estimular nos mesmos a criticidade e a 

reflexão e sendo assim percebam-se como serem ativos e reflexivos nesse processo de formação. 

E dessa maneira o profissional da educação será visto com um olhar diferenciado e 

diferentemente de antigamente, onde o pedagogo era visto apenas como uma pessoa que cuidava 

de crianças, e hoje é visto como um educador comprometido com a educação e com a formação 

do sujeito para melhor inserção na sociedade.  

De acordo com HOLTZ (1999) na Grécia e em Roma, chamava-se Pedagogo de servo ou 

escravo aquele que era guardião, conduzia e acompanhava crianças. E com o tempo o Pedagogo 

que começou como simples guardião de crianças acabou por se transformar, em Roma, num 

Preceptor (mestre encarregado da educação no lar). Atualmente, o pedagogo tem se destacado 

não só na área da educação, mas em vários âmbitos com a responsabilidade de preparar o sujeito 

para a vida e para a sociedade. 

 

3. As contribuições do pedagogo nas organizações militares  

 

O pedagogo tem muito a contribuir dentro dessas organizações, pois é o profissional 

qualificado para dar suporte educativo para a formação do sujeito, sabendo que 

independentemente de ser uma organização militar, os sujeitos estão interagindo com os outros 

nesse espaço, aprendendo a viver e conviver com pessoas diferentes e cultura e costumes 

distintos e tudo isso deve ser respeitado, além dos laços que são formados, sejam esses vínculos, 

afetivos positivos ou negativos, o profissional da área deve estar sempre atento a todas as 

eventuais diversidades que possam acontecer, porque este também é um ambiente em que há 
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conflitos como em qualquer outro lugar e nesse processo está presente o pedagogo para mediar 

situações a ele delegadas. 

O pedagogo dentro deste espaço deve fazer adequações às suas práticas pedagógicas, e 

principalmente se for atuar no ramo educacional, pois quando se trata no âmbito educacional 

militar o mesmo deve seguir o Plano Geral de Ensino (PGE) no qual estão relacionadas às 

diretrizes para o funcionamento da escola e o planejamento de seu ano letivo, e que o mesmo 

possa ser capaz de planejar, em consonância com as normas do ensino.  

Vale ressaltar que no Brasil tem doze colégios militares e entre esses colégios o 

Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEX) destaca-se por ter como missão 

planejar, coordenar, controlar e supervisionar a condução da educação básica e a avaliação do 

processo de ensino e aprendizagem nos colégios militares (CM). Nesse contexto, pode ser 

refletido que a educação é a mesma, porém com uma metodologia de ensino, mas hierarquizada, 

por isso o profissional que queira atuar na área tem quer ter flexibilidade para se adequar as 

exigências e se adapte às metodologias do ensino militar.  

Segundo o Estatuto dos Militares - Lei nº 6.880, de 09 de dezembro de 1980 diz no seu 

artigo 14 parágrafos 1e 2 que: 

 
§ 1º A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da 

estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduações; dentro 

de um mesmo posto ou graduação se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. 

O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de 

autoridade.  

§ 2º Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, 

regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e 

coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito 

cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse 

organismo. 

 

Quando o referido artigo direciona a graduação no sentido de estar relacionado à 

hierarquia, quer dizer que, à medida que a mesma vai subindo em graus as suas responsabilidades 

também vão se ampliando. Existem patentes, ou seja, graus diferentes e que independentemente 

de graus, o respeito deve ser mútuo, todos devem ser respeitados. As forças armadas entendem 

que o quartel é um ambiente de respeito e que deve funcionar de maneira harmoniosa, pois todos 

fazem parte daquele organismo.  

No entanto, esse contexto nos remete a pensar que o pedagogo que queira atuar nesse 

espaço deve acatar os regulamentos de forma integral, e estar de acordo com as normas da casa, 
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desenvolvendo a competência necessária para preparar um (soldado) para desempenhar suas 

missões e para a vida em sociedade. Nesse sentido é importante ter gosto por essa carreira e ser 

flexível a mudança para que não haja um embate. 

Vale ressaltar que a educação Militar tem por finalidade qualificar recursos humanos 

(alunos) para a ocupação de cargos previstos e para desempenhar funções definidas em sua 

estrutura organizacional. Por isso, faz-se necessário que o mesmo esteja apto a função e seja 

disciplinado. 

A educação militar abrange duas vertentes de ensino: a fundamental e a profissional. A 

área de ensino fundamental permite que a atuação dos militares se processe em consonância com 

a evolução tecnológica e globalizante, e a área profissional visa à preparação e o adestramento, 

compreendendo a instrução de todos os militares e a preparação técnica das tropas. Segundo 

FOUCAULT (1979), 

 
Cada sociedade tem seu regime de verdade, as políticas gerais de verdade; isto é, os 

tipos de discurso que ela colhe e faz funcionar como verdadeiro, os mecanismos e as 

instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira 

como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para 

a obtenção da verdade; o estudo daqueles que tem o encargo de dizer que funciona 

como verdadeiro. (FOUCAULT, 1979, p. 25) 

 

Nesse sentido, o regime militar tem a sua verdade à qual FOUCAULT (1979) refere-se à 

ligação da verdade com o poder. As forças armadas são organizações em que, na maioria das 

vezes não seguem as leis de mercado, pois são norteadas por valores éticos, tais como hierarquia, 

disciplina, dever, honra lealdade e serviço à pátria, as práticas educativas são conservadoras, 

rígidas e relativamente fechadas. 

SOUZA (1996) destaca que, a profissão militar distingue-se daquelas direcionadas por 

critérios de lucro, porque são associados aos deveres profissionais como: a ideia de vocação, mais 

do que a profissão além do técnico ou administrador e o sentido de missão, ao invés de contrato.  

 

3.1 A importância do pedagogo na polícia militar 

 

A missão do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Pública da Polícia Militar 

do Espírito Santo (ISP/PMES) é promover formação policial militar de qualidade, baseada no 

modelo comunitário-interativo de polícia, na ética e na promoção dos Direitos Humanos, 

contribuindo para a melhoria constante da prestação dos serviços de segurança pública no 
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Espírito Santo. E nessa perspectiva o processo educacional na PMES, baseado na pedagogia do 

desenvolvimento de competências profissionais, visa formar policiais cidadãos e participativos na 

sociedade e asseguradores da dignidade da pessoa humana, das liberdades e direitos 

fundamentais. 

No entanto, para a Polícia Militar do ES o trabalho do pedagogo tem sido de grande valia 

e suma importância para todo o corpo de soldados que estão presentes na formação continuada 

de suas carreiras, pois a parte burocrática e administrativa está sobre a responsabilidade de uma 

Pedagoga, e a mesma relata que o curso de Pedagogia contribuiu muito em todos os aspectos 

profissionais na área que está sobre a sua responsabilidade Diretoria de Ensino Instrução e 

Pesquisa (DEIP) a Major e pedagoga é responsável pela divisão de supervisão e orientação 

pedagógica de todo o setor acadêmico.  

Na entrevista feita com a mesma, faz uma comparação entre o Pedagogo e o médico, ou 

seja, profissionais de áreas distintas, porém com grande importância, assim como os hospitais 

precisam dos médicos, toda a instituição de ensino precisa do Pedagogo e na Polícia não é 

diferente. 

Vale ressaltar que na Polícia Militar também há espaço para o Pedagogo Civil, não precisa 

ser necessariamente um militar para atuar no âmbito educacional. “E interessante pensar na 

possibilidade da Polícia Militar abrir concursos públicos para o ingresso do profissional da 

pedagogia para a careira militar, quebrando o paradigma da idade máxima já que o profissional 

tem nível superior e com isso sonhos e projetos de profissionais seriam realizados dentro dessa 

carreira”. Embora já tenha pedagogos civis desenvolvendo trabalhos no Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento (CFA) da Polícia Militar. Porem se esse profissional tivesse a possibilidades de 

se tornar um concursado na área seria de grande valia tanto para ele quanto para essa instituição. 

E importante frisar que todo serviço de supervisão e orientação pedagógica do CFA não é 

diferente das práticas da escola pública e privada. 

Da Supervisão e Orientação Pedagógica do PDI /ISP PMES em seu artigo. 37 diz; 

 
O serviço de supervisão e o de orientação pedagógica tem por finalidade assessorar os 

professores com relação ao uso dos métodos e técnicas de ensino aprendizagem, 

processos de avaliação, operacionalização não estrutura curricular, desenvolvimento de 

pesquisas educacionais e consequentemente acompanhamento do processo de ensino 

aprendizagem, favorecendo o trabalho continuo de ajuda aos docentes, visando à 

melhoria do desempenho didático. 

§ 1º a supervisão pedagógica e orientação educacional serão exercidas no âmbito da 

Divisão Técnico Pedagógico do CFA, devendo, para tanto, serem organizadas reuniões 

periódicas durante o curso. 
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§ 2º para a exequibilidade do disposto no parágrafo 1º deste artigo é imprescindível à 

atuação de um pedagogo e de um psicopedagogo ou psicólogo. (PDI /ISP PMES) 

 

No entanto, podemos perceber a diferença que esse profissional faz e a sua importância 

em contribuir na formação do militar, pois se destaca pelo seu trabalho e caráter formador para a 

formação do sujeito desse processo (soldado/aluno). Vale ressaltar ainda que o ensino militar é 

de caráter contínuo e progressivo, pois o mesmo deve acompanhar a sociedade globalizada já que 

a mesma está em constante transformação e para isso faz-se necessário que o pedagogo também 

esteja inteirado com o mundo, ou seja, também em um processo de formação continuada para 

que seus conhecimentos sejam inovadores e não fique repetindo processos ultrapassados.  

Vale ressaltar que muitos profissionais da área da educação segundo pesquisa realizada 

não sabem, ou não têm conhecimento sobre esse campo de atuação, até mesmo pedagogos 

formados não sabiam que poderiam atuar na área militar e em outros espaços. Outro dado 

importante da pesquisa se refere às oportunidades de fazer carreira no espaço militar, pois os 

mesmos podem se tornar oficial ou tenente entre outras patentes dentro dessas organizações com 

o curso de pedagogia exceto na policia militar na qual limita a idade apenas ate aos vinte oito 

anos, logo nesse caso, se já passou a idade não poderá mais prestar concurso para á policia militar 

independente de função. No entanto qualquer concurso público faz se necessário preencher 

todos os requisitos solicitados para o ingresso.  

Destaca-se a Escola de Aprendizes de Marinheiro (EAMES) com a inserção do pedagogo 

no seu quadro técnico, o concurso é feito uma vez por ano para compor a parte técnica da 

Marinha com contrato de oito anos e o mesmo pode ocupar o cargo de tenente trabalhando 

como pedagogo nesta escola. 

 

4. Um olhar pedagógico na aplicabilidade da teoria e a prática no batalhão  

 

A educação deve ser vista de maneira inovadora, pois a mesma ainda está atrelada às 

questões da teoria, o que não significa que não seja importante, mas quando a mesma é aplicada 

junto à prática se torna uma aprendizagem mais significativa. 

Por isto é importante inovar as metodologias do trabalho pedagógico, de mudar as 

formas de ensino tradicional para fazer a diferença. Vale destacar a ministração das aulas 

expositivas às quais se trabalham as duas vertentes ( teoria e prática) e sendo assim há de fato 

assimilação e acomodação daquilo que está sendo aprendido. E nesse contexto faz-se necessário 

ter um olhar pedagógico na aplicabilidade dessas duas vertentes que é trabalhada com eficácia 
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dentro de um batalhão em que é aplicado como método de ensino, a ilustração e a demonstração 

como meio de aprendizagem.  

Vale ressaltar que o batalhão observado não havia pedagogos atuando e sim oficiais e 

tenentes sem serem formados no curso de pedagogia, mas habilitados de maneira técnica para 

realizar um trabalho de forma educadora, porque antes de ocuparem a função de oficial e tenente 

os mesmos têm toda uma formação para essa missão e fica assim habilitado, logo isso nos remete 

a pensar que o pedagogo esteve presente na vida desse profissional norteando e mediando em 

algum momento de sua formação. 

Segundo FREIRE (1991) 

 
[...] na verdade, não há prática que não tenha nela embutida uma certa teoria[...]. Sem 

teoria, na verdade, nós nos perdemos no meio do caminho. Mas, por outro lado, sem 

prática, nós nos perdemos no ar. Só na relação dialética, contraditória, prática ‘teoria, 

nós nos encontramos e, se percebemos, às vezes, nos reencontramos por fim 

.(FREIRE, 1991, p. 135) 

 

Por isso a teoria não pode ser vista de maneira desassociada. Em uma entrevista realizada 

com o Major Trisi formado na Academia das Agulhas Negras do Rio de Janeiro como oficial na 

turma de 1998 e hoje como Major aposentado, o mesmo relata sobre o papel dos oficiais, e 

quando lhe foi perguntado; qual o papel do oficial nesse espaço militar, logo responde: o oficial 

faz o que a família não faz, ou seja, “educar o sujeito.” Porque desde cedo a criança tem que ser 

disciplinada, no sentido de bons hábitos, respeito e educação os mesmos têm que ter limites para 

não ter problemas na fase adulta. MORES (2002) destaca uma frase de ROUSSEAU (1947) que 

diz que: “o homem nasce bom e a sociedade o corrompe.” 

Dessa maneira também podemos dizer que desde a infância são aprendidos os valores e 

que com o passar dos tempos à sociedade em que o mesmo está inserido vai influenciando e com 

isso o sujeito irá se corrompendo e esquecendo os valores adquiridos. Porém no quartel o mesmo 

irá construir o que muitas vezes foi desconstruído que é a obediência, respeito e organização, 

uma nova sociedade hierarquizada, um ambiente social uma comunidade na qual o sujeito 

aprende a conviver em sociedade e respeitar o espaço do outro e se disciplinar, o soldado agora 

está a caminhar com outros organismos que visam o bem comum e servir com honra. De acorde 

com FREIRE (1975, p 251 ) O mesmo ressalta que “... Sem liderança, sem disciplina, sem ordem, 

sem decisão, sem objetivos, sem tarefas a cumprir e contas a prestar não há organização e, sem 

esta, se dilui a ação revolucionária.”  
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Logo nos remete a pensar o sentido que tudo para ter um bom funcionamento tem que 

haver liderança para organizar e nortear tem que haver ordem para não virar desordem. 

É importante destacar ainda nesse artigo as quebras dos paradigmas e a inclusão da 

mulher Brasileira no Exército, pois não é novidade a participação das mulheres nas fileiras do 

Exército Brasileiro, basta voltar os olhos para o passado e refletir sobre uma desbravadora baiana 

com seu ato de coragem e determinação Maria Quitéria de Jesus Medeiros que em seu impulso 

rompeu com todos os paradigmas trajando-se como um soldado pegou o fuzil e pôs-se a marchar 

para ajudar na guerra da independência em 1823, sendo esse um marco histórico da mulher no 

Exército Brasileiro. Fonte de pesquisa revista Verde Oliva (2014). E a partir desse ato de coragem 

a mulher passa a ocupar seu espaço dentro dessa força armada abrindo possibilidades para novos 

espaços de inclusão da mulher na sociedade. 

 

5. Considerações finais 

 

Conclui-se que, é de suma importância o trabalho pedagógico nos espaços militares. Pois 

o mesmo tem muito a contribuir para o crescimento e aprendizado dos soldados porque o 

pedagogo versátil não enxerga os obstáculos, más o usa como ponte para as oportunidades, 

possibilitando a transformação através da educação em qualquer área proposta. 

  Vale ressaltar que em minhas pesquisas pude perceber que mercado de trabalho para o 

pedagogo e muito vasto e muitas vezes nos limitamos apenas dentro dos muros das escolas sem 

se permitir mostrar o nosso valor e conhecimento em outro campo de atuação. Mas só é possível 

quando ultrapassamos o limiar do olhar para o universo do ver, através de leituras pesquisas e 

reflexões sobre o real valor do curso de pedagogia e as oportunidades que o mesmo pode 

oferecer. 

As pesquisas realizadas e as experiências vividas foram de grande valia para o pesquisador 

e para propalar os demais profissionais pedagogo que tem desejo de atuar em outro campo 

aproveitando o seu curso de formação, nessa descoberta muitas mentes foram abertas em relação 

a este assunto, apesar da relevada falta de conhecimento sobre esse assunto quando abordado 

alguns profissionais da área educacional pedagógica. 

Enfim toda a pesquisa realizada dentro e fora dos batalhões foi de grande significância, 

pois além de contribuir para novos conhecimentos do interesse do pesquisador, visa contribuir 

para a importância do pedagogo e sua atuação nesse espaço. Nessa pesquisa foi possível 

encontrar batalhão sem pedagogo e batalhão com pedagogos formados, não que seja exigido pelo 

quartel, mas o profissional da área diz ser de grande valia para a execução de seu trabalho 
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pedagógico naquele setor e que o curso foi muito importante para aperfeiçoamento de sua 

carreira. 
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Resumo 

 

Refletindo sobre o processo de canonização literária, necessita-se afirmar a existência de uma luta 

ideológica que traz a ideia de proteção ao cânone. Esse cânone, protegido por um esquema tradicional que 

sustenta uma unilateralidade, não permite que a voz dos grupos socialmente discriminados penetre esse 

mundo elitizado. Nesse contexto, é preciso romper com o discurso sustentado pela tradição: a mulher está 

em segundo plano social, faz parte do que é, ou era, chamado minoria. Posicionando-se timidamente 

diante dos cânones literários a escrita feminina adentra o reduto exclusivamente masculino e começa a 

obter reconhecimento da crítica a partir dos anos 30 do século passado, com autoras excepcionais como 

Cecília Meireles, na poesia, e Rachel de Queiroz, na prosa. 

 

Palavras-chave: Cânone literário. Figuração. Linguagem. 

 

1. Introdução 

 

Elódia Xavier1 em seu ensaio intitulado Narrativa de autoria feminina na literatura brasileira: as 

marcas da trajetória, traz uma classificação para a caminho da escrita feminina no Brasil. De acordo 

com a autora, a literatura brasileira passaria por três fases: a primeira, que ela chama de feminina, 

considera a escrita marcada por uma imitação dos valores éticos e estéticos que marcavam a 

escrita masculina; a segunda tem início com a publicação de Perto do Coração Selvagem, em 1944, 

primeira obra de Clarice Lispector; já na terceira fase, que se dá pós anos 90, a característica 

principal é diluição das questões relativas à construção de gênero e identidade feminina. 

Nesse cenário de transformações vamos considerar o nome de Clarice Lispector, que, de 

acordo com Lúcia Helena (1997), é responsável por abrir “uma tradição para a literatura da 
                                                            
1 Disponível em: http://www.litcult.net/revistamulheres_vol3.php?id=225 
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mulher no Brasil gerando um sistema de influências que se fará reconhecido na geração 

seguinte.”2  

Clarisse Lispector tem sua escrita considerada como transgressora dos modelos 

tradicionais do século XX. Sua linguagem é tão “única” que não tardou a chamar a atenção dos 

críticos da época, transformando-a na escritora que mais aparece em estudos literários junto a 

outros renomados escritores.   

Conforme, impressões de Adriana Lunardi: 

 
Clarice é uma inventora da linguagem. Compôs uma obra de gênio, desvendando 

emoções e pensamentos que antes dela não tinham nem nome. Suas páginas levam a 

limite a prosa e a poesia, a narrativa e os gêneros literários, o ser e o não-ser. E é nesse 

limite que se faz a literatura. 

Escrever em língua portuguesa, brasileira, seguindo e rompendo a tradição de uma 

literatura que, afinal, ela, Machado de Assis e Rosa inventaram.3 

 

De modo geral, a realidade que perdurou até mais ou menos, a década de 1970, foi a 

negação da legitimidade cultural da mulher como sujeito do discurso exercendo funções de 

significado e representação, no contexto da literatura brasileira.  Como afirma Rita Shimidt , 

Clarice Lispector foi uma das poucas mulheres que conseguiu, até a década de 70, conquistar seu 

espaço como escritora e ter merecido reconhecimento por parte da crítica. Para Shimidt, até 

então, 

 
apenas três escritoras tinham recebido o merecido reconhecimento por parte da crítica: 

Raquel de Queiroz, Cecília Meireles e Clarice Lispector. As razões determinantes desse, 

“esquecimento” são complexas e remetem à própria concepção de criatividade 

postulada pela ideologia patriarcal e generalizada sob a forma de uma premissa básica, a 

de que os homens criam e a as mulheres simplesmente procriam.4 

 

A linguagem de Clarice é muito única, muito sua, alias, só sua. A crítica literária logo 

percebia na escrita de Clarice uma transgressão, uma vontade de fugir do que era esperado de 

uma escritora. Ela rompe com a norma culta da língua representando a insatisfação com as regras 

e normas impostas. Ao se rebelar com aquilo que era imposto Clarice traz uma nova forma de 

escrever. 
                                                            
2 HELENA, Lúcia. Nem Musa e Nem Medusa: Itinerários da escrita em Clarice Lispector, 1997, p. 169. 
3  LUNARDI, Adriana. Vésperas. Rio de Janeiro: Rocco, 2002, p. 77 
4 SHIMIDT, Rita Terezinha. Repemsando a cultura e o espaço de autoria feminina. In: NAVARRO. Márcia Hoope 
(Org.). Rompendo o silêncio: Gênero e literatura na América Latina. Porto Alegre: Editora da Universidade/ 
UFRGs, 1995, p. 184. 
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  Ao trazer um novo estilo de narrar, Clarice força os limites do gênero romance e toca a 

poesia e a tragédia, dividindo opiniões entre àqueles que fariam de sua primeira obra um convite a 

canonização de uma escritora ainda desconhecida, mas que deixaria sua marca perpétua nos livros 

que viriam a seguir. 

 

2. E no princípio... 

 

Harold Bloom, em sua célebre obra sobre cânone, diz que “TODA ORIGINALIDADE 

forte torna-se canônica” e que “o texto está aí não para dar prazer, mas o elevado desprazer ou 

prazer mais difícil que um texto menor não dará”.5 É nessa estranheza que será pautada essa 

breve pesquisa da crítica de uma escrita reflexiva e intimista de uma autora até então 

desconhecida que vai de encontro aos romances da época, pois surge na literatura brasileira com 

uma proposta completamente diferente da que predominava até então.    

Clarice Lispector estreia na literatura brasileira, em 1943, com o livro Perto do Coração 

Selvagem. Em um período dominado por escritores homens e pela prosa regionalista, sua 

singularidade surpreende a crítica literária da época, que trata de manifestar sua opinião julgando 

uma obra desconhecida de uma autora que também não se tinha conhecimento. O maior embate 

vai acontecer entre Álvaro Lins, crítico importantíssimo na época, que critica a falta de estrutura 

ficcional de Perto do coração selvagem e categoriza o livro de “literatura feminina”. Já Antonio 

Candido evita a crítica de influência e elogia a ousadia expressional da escritora iniciante. 

Daremos então um breve relato do que se constituiu a fortuna crítica destinada ao primeiro livro 

de Clarice. 

Passados setenta anos de sua publicação, é importante lembrar um artigo, de Antonio 

Candido, intitulado “No Raiar de Clarice Lispector”, em que o crítico destaca a “performance da 

melhor qualidade” da escritora. Na visão de Candido, a autora 

 
colocou seriamente o problema do estilo e da expressão. Sobretudo desta. Sentiu que 

existe uma certa densidade afetiva e intelectual que não é possível exprimir se não 

procurarmos quebrar os quadros da rotina e criar imagens novas, novos torneios, 

associações diferentes das comuns e mais fundamente sentidas. A descoberta do 

cotidiano é uma aventura sempre possível, e o seu milagre, uma transfiguração que abre 

caminho para mundos novos.6  

                                                            
5  BLOOM, Harold. O cânone ocidental: os livros e a escola do tempo. Tradução de Marcos Santarrita. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Objetiva, 1995, p.  28. 
6 CANDIDO, Antonio. Uma tentativa de renovação. In: Brigada ligeira e outros escritos. São Paulo: Editora da 
Universidade Estadual Paulista, 1992. (Biblioteca Básica). p.128.   
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Desde sua primeira obra, Clarice despertou um horizonte novo de expectativas para o 

público brasileiro e em relação à escrita ficcional, o que provocou grande impacto na crítica que, 

até então, não se mostrava pronta para adentrar no complexo universo romanesco construído 

por seus romances. A publicação do primeiro livro revela uma personalidade literária delineada 

por sua escrita transgressora. Sua linguagem diferente choca.   

Ainda sobre o livro de estreia de Lispector, Antonio Candido alertava para o fato de que 

raramente nos é dado encontrar um escritor que procura “estender o domínio do vocábulo sobre 

regiões mais complexas e inexprimíveis, ou fazer da ficção uma forma de conhecimento do 

mundo e das ideias”7 . Assim, em grau de importância, coloca ao lado de João Miramar, de Oswald 

de Andrade e Macunaíma, de Mário de Andrade, o livro estreante de Clarice Lispector. O crítico 

ainda afirma, no artigo já citado, que o romance de Lispector 

 
é uma tentativa impressionante de levar a nossa língua canhestra a domínios pouco 

explorados, forçando-a a adaptar-se a um pensamento cheio de mistério, para o qual 

sentimos que a ficção não é um exercício ou uma aventura afetiva, mas um instrumento 

real do espírito, capaz de nos fazer penetrar em alguns dos labirintos mais retorcidos da 

mente.8  

 

Outro crítico a manifestar sua opinião a respeito da primeira obra de Clarice é Haroldo de 

Campos, que vai dizer que “é o primeiro e, persistentemente, o mais significativo e paradigmal de 

seus livros, dotado por outro de uma sucintez que o resguarda de todo o risco de verbiagem”.9 

Voltando ao que disse Antonio Candido, em seu ensaio, há uma passagem que hoje já não nos 

traz nenhum receio, pois podemos nos valer do julgamento de toda a obra da autora e ter certeza 

de que “o livro da sra. Clarice Lispector” não só seria uma tentativa, mas uma grande obra. 

Ao dizer isso, Candido está em discordância do que havia dito Álvaro Lins em seu artigo 

A experiência incompleta. O crítico considera Perto do Coração Selvagem “um romance original nas 

nossas letras, embora não o seja na literatura universal”.  Lins aborda a questão da originalidade e 

influência na obra de Clarice: 

 
Não tenho receio no afirmar, todavia que o livro da sra. Clarice Lispector é a primeira 

experiência definida que se faz no Brasil do moderno romance lírico, do romance que 

                                                            
7 CANDIDO, Antonio. Uma tentativa de renovação. In: Brigada ligeira e outros escritos. São Paulo: Editora da 
Universidade Estadual Paulista, 1992. (Biblioteca Básica). p.128.   
8 Ibid, p.  97. 
9 CAMPOS, Haroldo. Prefácio. In: SÁ, Olga de. A escritura de Clarice Lispector. Petrópolis: Vozes; Lorena: 
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila, 1979, p.127. 
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se acha dentro da tradiçao de um Joyce ou de uma Virginia Woolf. Apesar da epigrafe 

de Joyce que dá título ao seu livro, é de Virginia Woolf que mais se aproxima a Sra. 

Clarice Lispector, o que talvez se possa assim explicar: o denominador comum da 

técnica de Joyce quando aproveitada pelo temperamento feminino.10  

 

Abrindo um parêntese, vale lembrar que na época do lançamento de seu livro, a crítica 

literária reconheceu traços da influência de Joyce e Virginia Woolf, porém Clarice ainda não os 

havia lido. Foi o escritor Lucio Cardoso que apresentou James Joyce a autora. Ao se deparar com 

o manuscrito do primeiro romance da amiga, sugere como epígrafe do livro um trecho da obra 

Retrato do artista quando jovem: “Ele estava sozinho. Estava abandonado, feliz, perto do coração 

selvagem da vida”. Clarice não só aceitou a sugestão do amigo para a epígrafe como também a 

usou no título de seu livro.       

Antonio Candido, evita falar da questão da influência clariceana, ao sugerir que se deixe 

de lado “as possíveis fontes estrangeiras de inspiração”. O que se tem certeza é que o livro é 

performance da melhor qualidade dentro da literatura brasileira, especialmente a feminina.  

Álvaro Lins, porém, apesar de considerar original o livro estreante de Clarice, não vai 

julga-lo de forma conveniente, pois o que ele vai realçar é a personalidade da autora que se 

sobrepõe ao romance. Ao terminar a segunda leitura do romance, Lins tem a impressão de que o 

livro não estava realizado e sua estrutura como obra de ficção estava incompleta e inacabada. 

O pensamento crítico de Costa Lima também vai coincidir com o que disse Álvaro Lins 

sobre a obra de Lispector. Costa Lima diz que o romance de estreia de Clarice Lispector pode ser 

assim esquematizado: 

 
Ao abandono da figuração ou, em termos mais gerais, à renuncia ao grand récit, 

corresponde uma ausência de parâmetros que orientem tanto a produção, como a 

recepção. Esta ausência muitas vezes é então coberta por um verdadeiro culto da 

personalidade do autor.  Palavra explicativa do criador cobre o caos da obra. Este culto, 

sob a forma de um eu gigantesco e polimorfo, que torna a figuração de outros eus 

esboço descaracterizado, prejudica Lispector em sua obra.11        

 

No âmbito dessa discussão, é preciso lembrar que Perto do Coração Selvagem, conforme diz 

Antonio Candido, se enquadra nos chamados romances de aproximação; logo, de relação, ou 

seja, os seus processos de construção afastam qualquer ideia de análise, pois “são antes uma 

                                                            
10 LINS, Álvaro. A experiência incompleta: Clarisse (sic) Lispector. In: Os mortos de sobrecasaca. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1963, p.188. 
11 COSTA LIMA, Luiz. O estranho começo de Clarice Lispector. In: Ficções. Rio de Janeiro: Sette Letras, 
Abril-1998, Ano I, número 1, p. 117.   
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tentativa de esclarecimento através da identificação do escritor com o problema mais do que uma 

relação bilateral de sujeito-objeto”.12  Ainda na esteira de Candido, o livro de estreia de Clarice 

cela a procura que vai atravessar todo o projeto literário da autora: a busca pelo sentido da vida.  

Clarice, ao buscar o sentido da vida, penetra no mistério que cerca o homem, ou melhor, 

no mistério que cerca o escritor moderno identificando-se ela mesma como problema a ser 

tratado.  Nesse contexto, “Clarice inaugura uma outra linha de tradição literária, porque 

desestabiliza as construções romanescas e cria parâmetros totalmente inovadores de 

representação” como afirma  Lucia Helena.13   

Contemporaneamente, é preciso citar as impressões de Massaud Moisés ao afirmar que na 

atualidade da literatura brasileira Clarice representa a ficcionalidade do tempo por excelência. O 

crítico afirma que para Clarice, a preocupação capital do romance reside no criar o tempo, criá-lo 

aglutinando suas personagens. Suas narrativas correspondem a reconstruções do mundo, não de 

espaço, mas de tempo, surpreendendo assim a face oculta dos seres e da paisagem circundante.  

Para Massaud Moisés o tempo não linear que aparece na primeira obra da autora 

transcorre num plano sobrenatural e oculto nas relações sociais: 

 
Contrariamente ao romance de tempo linear, em que o enredo, as personagens e a 

cenografia desfrutam duma objetividade facilmente comunicável ao leitor, perto do 

coração selvagem identifica-se como romance de introspecção de criação num universo 

mágico onde se movem criaturas destituídas de peso, contorno e volume. Nessa obra, 

tudo se esfuma ou apenas se delineia precariamente, dado que as personagens e as 

cenas vivem envolvidas por uma atmosfera vaporosa e em permanente dinamismo. 

Dir-se-ia que a narrativa transcorre num plano sobrenatural, ou pelo menos colocado 

“atrás” da superfície visível das pessoas e das relações sociais. Como se, radiografando 

um limitado grupo humano, a romancista mostrasse que as chapas radiográficas apenas 

contêm registro de seres incorpóreos, espectrais. Assim é perto do coração selvagem.14   

 

Enfim, o que os críticos nos mostram é que com sua linguagem inesperada e misteriosa, 

Clarice desperta a crítica em sua primeira obra com seu estilo inovador e jogo de palavras. E 

deixa-nos a certeza de que a opinião emitida por Antonio Candido em seu ensaio crítico sobre 

Clarice valeria não só para sua primeira obra, mas para toda a sua vida literária, que não seria tão 

extensa quanto profunda.   

                                                            
12  CANDIDO, Antonio. Uma tentativa de renovação. In: Brigada ligeira e outros escritos. São Paulo: Editora da 
Universidade Estadual Paulista, 1992, p. 99. 
13 HELENA, Lúcia.  Clarice e o lugar do autor. In: FUNCK, Susana Bornéo (Ed.). Trocando ideias sobre a 
mulher e a literatura. Florianópolis: UFSC, 1994.  
14 MOISÉS, Massaud. A criação literária: prosa I – formas em prosa; o conto; a novela; o romance. 17. ed. São Paulo: Cultrix, 
1994, p. 222. 
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Se para adentrar a lista seleta denominada Cânone, é preciso surpreender, Clarice 

surpreende com sua linguagem. É escrita arbitrária, provocadora, diretamente construída para 

produzir significado, que mostra a complexidade do pensamento, das emoções humanas e que 

leva o leitor a refletir sobre a existência humana. A linguagem utilizada é lúdica, cheia de 

adjetivações, com a forte presença das sensações, dos sentidos, das repetições e de clichês 

linguísticos. Olga Sá define assim o estilo de Clarice:  

 
Poderíamos definir o estilo de Clarice como centrado no pólo metafórico da linguagem. 

Isto significa que predominam nele as operações situadas no eixo da seleção-

substituição. A metáfora estranhada, opostas aos lugares comuns, constitui um 

momento privilegiado na escritura de Clarice Lispector. Há, no seu texto, preferência 

pelos jogos metafóricos, em que se criam as associações de similaridade, em prejuízo 

das operações estilísticas, fundadas na contigüidade. É claro que as duas atitudes não se 

excluem, mas, como diz Jakobson, manipulando esses tipos de conexão, uma pessoa 

revela suas predileções espontâneas e seus esforços voluntários. Manifesta-se todo um 

modo pessoal de estruturar frase e o discurso, de organizar a sintaxe, de dar relevo a 

certos aspectos da enunciação.15 

 

 

Clarice Lispector, sem dúvida, é uma inventora da linguagem. E seu modo de escrever 

revela uma força artística renovadora que ultrapassava uma época marcada por romances com 

aspectos regionalistas e que seguiam um modelo de narrativa consagrado. 

 

3. E chega o fim 

 

  A hora da estrela encerra a atividade literária de Clarice Lispector, em 1977. Desde a sua 

publicação, o romance foi considerado pela crítica literária a obra-prima da autora.  Classificar 

esse romance como obra-prima se justifica na capacidade que ele possui de decodificar a 

organização social e cultural da modernidade brasileira.  

Vilma Arêas traz o seguinte juízo a respeito da narrativa de Macabéa: 

 
A hora da estrela significa o final de uma trajetória. Narrativa do limiar, escrita à beira 

da morte, configura-se como o salto mortal de Clarice, até pelo título articulando-se ao 

percurso sinalizado antiteticamente por A paixão segundo G.H. e A via Crucis do corpo. 

Nesse pequeno e dilacerante livro é possível discernir os sinais mais explícitos de uma 

                                                            
15 SÁ, Olga. A escritura de Clarice Lispector. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1979, p. 143.  
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maneira de ser, de uma voz que os vários narradores, “na verdade Clarice Lispector”, 

tateiam nas cartas, nos apontamentos e nos textos literários.16  

 

Ao abrir um campo de discussão em relação ao livro de Clarice, Vilma Arêas lança um 

olhar sobre a produção da autora antecedente a 1977, pois se percebe que a palavra trajetória 

engloba todo seu projeto literário. Lembrando o que disse Antonio Candido a respeito do livro 

de estreia de Clarice, embora exalte o nascimento de uma nova escrita e seu potencial em Perto do 

coração selvagem, percebe o seu caráter de rascunho de algo que ainda não se realizou. Juízo esse 

que ganha novos contornos ao ser colocado ao lado do que é expresso por Vilma Arêas, que 

deseja realizar algumas mediações entre Perto do coração selvagem e A hora da estrela ao dizer que a 

última obra de Clarice 

 
retoma inteiramente Perto do coração selvagem, descrevendo uma promessa não cumprida, 

ajustando um livro ao outro, de modo invertido, o desfecho dos dois livros. Mas há 

maior clareza na obra de 77. Porque viveu, pode avaliar o próprio percurso numa 

história com começo, meio e “grand finale com som silêncio e chuva caindo”. Pode 

agora contar a história dramaticamente como “outra”, desdobrando portanto o conflito 

num palco já construído desde Perto do coração selvagem.17  

 

Deneval Siqueira em um ensaio intitulado Clarice Lispector: um tom do lar, diz que 

 
o processo estilístico de Clarice Lispector está, muitas vezes, atrelado ao seu próprio 

processo de evolução formal. Já em seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, a 

escritora tateia o mundo, como sua personagem, e procura interpretá-la ou 

compreende-la. Não obstante serem, nesta obra, as imagens simples, quase que diretas: 

“Piedade é minha força de amor.”18  

 

Ainda em sua análise Vilma Arêas chama a atenção para a hipótese de que os nove 

romances de Clarice Lispector, talvez sejam na verdade um só ao dizer que  

 
é como se Clarice tivesse escrito apenas um livro durante toda a vida, obedecendo a 

modulações que às vezes quase o desfiguram, ao sabor de dificuldades pessoais e 

profissionais experimentadas, sobretudo após seu regresso ao Brasil, em 1959.19  

                                                            
16 AREAS, Vilma. Clarice Lispector com a ponta dos dedos. São Paulo: Companhia das letras, 2005, p. 74.  
17 Ibid, p. 83. 
18 SIQUEIRA,Deneval. Clarice Lispector: um tom do lar. In: Clarice Lispector em muitos olhares. MORAIS, 
Alexandre. Organizador. Vitória: Programa de Pós-graduação em Letras/Departamento de Línguas e Letras/ 
UFES, 2000, p. 75.  
19 AREAS, Vilma. Clarice Lispector com a ponta dos dedos. São Paulo: Companhia das letras, 2005, p. 74.  
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Em seu último romance publicado em vida, Clarice parece fazer um autorretrato. Vilma 

Arêas chama atenção para o que ela considera uma “radiografia do processo de criação”, pois 

essa obra é a coroação da escritura clariceana. Nela está condensada a essência das obras de 

Clarice Lispector com o fechamento de seu projeto escritural.  

Romance narrado em primeira pessoa, A hora da estrela transgride a tendência da maioria 

das obras de Clarice. Sua narrativa tende a não comentar ou ofertar uma declaração, mas suscitar 

visões de mente e de vivência a serem dinamizadas. Narrar a historia de Macabéa é um ato que 

resulta na desconstrução do tradicional na literatura narrativa. A história narrada por Rodrigo S. 

M. chama atenção pela produção narrativa e pelas questões de gêneros sociais. Macabéa, 

personagem protagonista desse romance, atende pelo apelido Maca, uma alusão aos personagens 

bíblicos, macabeus.  

Vinda do Nordeste, Alagoas, Macabéa se encontra no Rio de Janeiro sustentando o 

sonho de ser estrela de cinema. Trabalha como datilógrafa e divide o quarto com mais quatro 

amigas. De acordo com Lúcia Helena, “ícone da visão da existência, Macabéa é um dos migrantes 

que se dirigem ao “sul maravilha” vagando aos milhares em busca de um lugar ao sol”.20 Conhece 

um rapaz, Olímpico, com quem engata um morno namoro. Olímpico, ambicioso que era, no 

decorrer da história, se interessa por uma amiga de Macabéa, Glória, que possui atrativos mais 

interessantes.  

No romance Macabéa e Olímpico representam os papéis atribuídos a homens e mulheres, 

ao longo da história humana, ao assumirem um modelo socialmente proposto e encarnando um 

modo de ser e de viver correspondente a lógica da mentalidade que circulava em meado do 

século XX. Macabéa é mulher, nordestina, franzina, medíocre, solitária, submissa, incapaz e 

virgem. Olímpico é homem, nordestino (logo, cabra macho ou cabra da peste), esperto, 

ambicioso e dominador. Essas características não são dadas por acaso, obedecem a uma lógica no 

social que pisam os personagens. 

Macabéa, desconhecida de si mesma, não se acha muito gente, ela não possui muitas 

palavras para se expressar, e, quando fala é com um pedido de desculpas. Macabéa não se 

conhece, ignora sua identidade. Macabéa achava-se 

 

                                                            
20 HELENA, Lúcia. Nem Musa e Nem Medusa: Itinerários da escrita em Clarice Lispector, 1997, p. 111. 
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incompetente para a vida. Faltava-lhe o jeito para se ajeitar. Só vagamente tomava 

conhecimento da espécie de ausência que tinha de si em si mesma. Se fosse criatura que 

se exprimisse diria: o mundo é fora de mim, eu sou fora de mim.21 

 

Na sua personalidade, a estranheza e a indiferença da personagem Macabéa é observada, 

pois não foi ela quem a construiu, ou seja,  a ela não foi dada oportunidade de participar desse 

processo. Seu mérito está em ser submissa e obedecer sem questionar, tornando-se mulher, na 

sociedade falocêntrica, somente quando se enquadra nos padrões sociais pré-determinados. 

 
Quando acordava não sabia mais quem era. Só depois é que pensava datilógrafa e 

virgem, e gosto de coca-cola. Só então vestia se de si mesma, passava o resto do dia 

representando com obediência o papel de ser. 22 

  

O narrador de A hora da estrela prefere a simplicidade da escrita aos “termos suculentos”, 

“adjetivos esplendorosos” e “carnudos substantivos”, pois a palavra é o seu único material e não 

pretende enfeitá-la. A grande estrela dessa obra é a palavra, aliado às palavras Rodrigo S. M. 

coloca que o seu ofício é retratar a própria vida em fatos e palavras. Também não pretende 

escrever um melodrama, preferindo manter a frieza de um relato. Seu texto é “uma epifania do 

ato de escrever”, afirma Olga de Sá, uma agonia de escrever, de revelar como se fosse quebrar 

rochas. 

 
As palavras são sons transfundidos de sombras que se entrecruzam desiguais, 

estalactites, renda, música transfigurada de órgão. Mal ouso clamar palavras a essa rede 

vibrante e rica, mórbida e obscura [...] tentarei tirar ouro do carvão. Sei que estou 

adiando a história e que brinco de bola sem a bola. O fato é um ato? Juro que este livro 

é feito sem palavras. É uma fotografia muda. Este livro é um silêncio. Este livro é uma 

pergunta.23 

 

Rodrigo S. M. é o narrador e criador da história de Macabéa. Macabéa nasce de um olhar 

de Rodrigo, de uma fotografia tirada em um piscar de olhos quando vê um sentimento de 

perdição no rosto de uma moça nordestina. É a partir desse momento que Rodrigo, resolve 

escrever esta história com uma obrigação e com um sentimento de culpa muito grande, do 

tamanho da delicadeza fremente da moça e de seu vazio-oco, da ausência sentida de si mesma. 

 

                                                            
21 LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. 23. ed Rio de Janeiro: Francisco Alves,1995, p. 30-31. 
22 Ibid, p. 52 
23 Ibid, p. 39. 
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Rodrigo constrói, entre solavancos de letras que se entrecruzam no ar, o retrato de 

Macabéa, um risco de abismo que se pode abrir ao chão a qualquer momento. Macabéa nasce e 

morre em um leve sopro, em um átimo de segundo, em um intervalo breve antes da luz acender. 

“Quanto ao futuro”, foram as últimas palavras antes do ponto final, antes da ressurreição do 

verbo. Macabéa, grávida de futuro, nascia à sombra de uma música fina e sincopada de um 

violino. Nascia para a terra, grande mãe, engolidora de palavras. Seu nome era lixo e o luxo de 

seu silêncio. 

A hora da estrela é a hora da morte, é a hora de olhar para o espelho e não se ver. É a 

passagem estreita para um outro lado do discurso, um lado mais simples, tão difícil pela 

objetivação das palavras. Toda a nativa de Clarice é uma metáfora da vida. Que vida? Macabéa é 

uma abertura para um estado de vazio longo, um final de frase continuado, intermitente. Macabéa 

é virgem, não só virgem de corpo, é virgem de linguagem, é virgem de palavra que sussurra quase 

muda, pois seu mistério é revelação.  

  O romance de Clarice traz uma metáfora em relação à palavra, ao silêncio e ao grito de 

Macabéa que não faz uso da voz. Macabéa é acompanhada pelo narrador durante toda sua 

trajetória, porém o próprio narrador afirma que não tem um papel reconhecido, assim como a 

personagem não tem reconhecimento na sociedade em que está inserida. A estranheza e a 

indiferença da personagem são observadas em sua personalidade, pois ela não se constrói. 

Macabéa é submissa, obedece sem questionar, se enquadrando nos padrões sociais pré-

determinados da época. Macabéa tinha que fazer um grande esforço para se lembrar de quem era 

e qual sua função no mundo, diferentemente de Olímpico. A personagem masculina dessa 

narrativa traz características do típico “macho nordestino” e traz consigo o padrão da  

masculinidade e o mito nordestino “cabra macho”, símbolo da virilidade e da força, imagem 

desenhada pela produção cultural desde o começo do século XX. 

A má distribuição do poder e as diferenças dos papéis sociais entre os sexos tornam-se 

evidentes na narrativa por aquilo que a personagem masculina tem e a feminina não, ou seja, o 

difícil, o fator arriscar-se. A condição de Macabéa é de viver a margem e manter-se fora da roda 

de produção cultural e intelectual que está reservada à hegemonia masculina, assim como era a 

própria literatura feminina. A  narrativa clariceana descreve Olímpico assim: 

 
Os negócios públicos interessavam Olímpico. Ele adorava ouvir discursos. 

[...] – Sou muito inteligente, ainda vou ser deputado. 

[...] não é que ele terminou mesmo deputado? E obrigando os outros a chamarem-no 

de doutor. Macabéa era na verdade uma figura medieval enquanto Olímpico de Jesus se 

julgava peça-chave, dessas que abrem qualquer porta. Macabéa simplesmente não era 
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técnica, ela era só ela. Não, não quero ter sentimentalismo e portanto vou cortar o 

coitado implícito dessa moça. Mas tenho que anotar que Macabéa nunca recebera uma 

carta em sua vida e o telefone do escritório só chamava o chefe e Glória.24  

 

É evidente na passagem acima, a disparidade de lugares e funções sociais que ocupam as 

personagens de A hora da estrela. Enquanto a Olímpico é dado o direito de se projetar na vida 

adquirindo poder e status, a Macabéa isso é negado. Ela está condenada a se comportar de 

maneira amável e obediente sem vez nem voz, sem expressão ou participação na sociedade.    

Gabriela Gurgel, em seu livro A procura da palavra no escuro, afirma que: 

 
A hora da estrela é o último livro publicado antes da morte de sua autora, foi escrito 

durante um câncer que não a impediu de criar. Clarice cria Rodrigo, que cria Macabéa, 

que cria a todos nós. É objeto, figura muda de linguagem, implícita e explícita na nudez 

do texto. No silêncio da fotografia ua, seu nome é título do livro, e parte da dedicatória 

do autor indicada por um parêntese – “(Na verdade, Clarice Lispector)”, Rodrigo é 

escolhido para contar a história – “... porque escritora mulher poderia lacrimejar 

piegas”. Grávido de futuro, assim como Maca, assim como Clarice, ele ouve a palavra 

invisível, sopro de destino, ao som de um violino tocado por um homem de cara 

amarela e paletó puído. A resposta à música é silencio. Silencio grande. “Macabéa me 

matou”, diz Rodrigo. “Você matou meu personagem”, responde Clarice. 25  

 

Nessa obra, contrariamente de suas outras, Clarice tem seu olhar voltado para a mulher e 

a sociedade na qual ela está inserida, abordando principalmente aspectos sociais ligados as 

condições humanas relacionadas aos homens e mulheres nordestinos. A hora da estrela mostra 

uma Clarice, então diante de uma sociedade preconceituosa e elitista na qual as diferenças sociais 

são gritantes, tentando expressar sua indignação com os preconceitos e diferenças tão fortes na 

sociedade brasileira. Assim pode se inferir que a escritora se posiciona contra os preconceitos 

voltados para o ato criador feminino.   

Clarice mostra em A hora da estrela que o mundo da palavra é uma possibilidade infinita de 

aventura, ela destaca a palavra como se esta possuísse um poder sobrenatural. É um romance 

metalinguístico que sofisticadamente se conta a si mesmo, através do narrador que conta os 

passos da criação do seu romance, do caos, angústia em que cai sua vida ao avistar aquela 

nordestina. Sob esse aspecto, Clarice-romancista espelha-se em Rodrigo-romancista. Desde o 

início sucede-se nesta obra, a reflexão do narrador sobre o ato criador, neste caso, o ato criador 

                                                            
24 LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. 23. ed Rio de Janeiro: Francisco Alves,1995, p. 62-63. 
25 GURGEL, Gabriela Lírio. A procura da palavra no escuro: uma análise da criação de uma linguagem na obra 
de Clarice Lispector. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2001, p. 58. 
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do escritor, uma mistura entre a história de uma sociedade marginalizada, de Macabéa, do 

narrador Rodrigo e da própria Clarice. 

É provável que essa tenha sido a maior contribuição inovadora de Clarice para a nossa 

literatura, tornando nossa língua mais flexível, mais afinada ao questionamento metafísico da 

ficção. A escritura clariceana é dilacerada pelo dilema entre existir e escrever, ser e linguagem. 

 

4. Considerações finais  

 

Ao longo de uma sucinta pesquisa sobre a literatura brasileira e a construção de um 

cânone feminino, tamanha é nossa surpresa ao nos depararmos com uma valorização tão tardia 

da literatura feminina produzida aqui no Brasil. A autoria feminina está alcançando espaço no 

campo literário. Esse reconhecimento possibilitou o despertar de um desejo de mudança que 

resultou no crescimento e ascensão da mulher na participação social, cientifica e, sobretudo, 

literária. É percebível que a mulher se conscientizou e tenta recuperar o passado que lhe fora 

negado pela tradição, predominantemente masculina, e mostra o valor que tem a literatura 

feminina.  

Dentro dessas descobertas, estivemos frente ao que se chama do nascimento de um 

cânone, pois conforme afirma Bloom, se a literatura desperta um estranhamento ai se enquadra 

então, nossa mais célebre escritora feminina: Clarice Lispector.  

Ao considerar a profundidade da narrativa Clariceana e a grandeza do que procura 

expressar, a linguagem empregada pela autora é surpreendentemente simples e intensamente 

lírica. Clarice Lispector não é uma escritora cuja leitura solicita um dicionário ao lado. A 

dificuldade encontrada pelo leitor está justamente num conteúdo absolutamente complexo que 

requer mais um repertório emocional, psicológico, que propriamente uma erudição linguística. 

Clarice transcende seu papel de mulher e escritora em sua escrita.  Nessa Linguagem tão 

inovadora e transcendente, Clarice comprova que a escrita feminina não é inferior à escrita 

masculina e que as escritoras podem e devem continuar buscando o seu reconhecimento literário, 

pois, tal qual os homens, elas são capazes de produzir, criar e recriar textos em qualquer 

modalidade. 
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Resumo  

 

No contexto atual, as práticas pedagógicas atingiram novas instâncias, circunstâncias e contextos, 

contribuindo com a ampliação e acesso à educação, sendo realizada também em ambientes organizacionais. 

Assim, este estudo objetiva refletir sobre a atuação do pedagogo nas organizações, demonstrando seus fazeres 

nos ambientes empresariais. Metodologicamente, recorreu-se à pesquisa bibliográfica, tendo como materiais 

de pesquisa, livro e artigos científicos que versam sobre a temática em apreço. Os resultados obtidos 

demonstraram que a Pedagogia Empresarial configura-se como um ramo da Pedagogia, em que as técnicas 

e metodologias de aprendizagem são concretizadas junto às equipes de trabalho das organizações. Nesse 

sentido, constatou-se que o pedagogo ao atuar em organizações exerce o papel de agente educacional, 

proporcionando contribuições à gestão de pessoas, tendo em vista tornar os colaboradores capacitados a 

inovar, interagir e socializar experiências e aprendizado, por conseguinte, contribuindo com as decisões e 

estratégias organizacionais. Além disso, a literatura sinaliza que esse profissional poderá contribuir na 

melhoria do fluxo de informação e processos de trabalho que permeiam o contexto organizacional, através 

de processos de humanização. Essa contribuição é alcançada, certamente, a partir das valiosas consequências 

oriundas com o ato educativo.  

 

Palavras-chave: Pedagogia Empresarial. Atuação Profissional. Pedagogo. Aprendizagem Organizacional.  
  

1. Introdução  

  

As transformações sociais nos últimos tempos têm proporcionado reflexos em diversos 

setores e instituições da sociedade, seja nas famílias, nas organizações, nas profissões, enfim, vive-
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se um momento de constante transição, em que a busca pela inovação tem sido uma necessidade 

obrigatória.  

  Especificamente, no âmbito das profissões, as mudanças sociais exigem novos perfis 

profissionais, o que proporciona, ao mesmo tempo, a ampliação da prática profissional. A 

Pedagogia, por exemplo, como ciência da aprendizagem, deixa de se caracterizar como uma área 

restrita a ambientes escolares e passa a atuar, também, em outras organizações que demandem 

aprendizagem.  

  A Pedagogia é considerada uma ciência crítica da educação a qual estuda parâmetros 

educacionais para o desenvolvimento do ser humano durante sua jornada de aprendizagem 

(ROVARIS; WALKER, 2012). Sendo assim, por se colocar a serviço do aprender, e diante das 

necessidades de aprendizados solicitadas pelos empresários junto a seus funcionários, entende-se 

que a Pedagogia poderá ser exercida, também, no ambiente empresarial (LOPES; TRINDADE; 

CANDINHA, 2009).  

  As empresas estão cada dia mais competitivas, precisando implementar novas estratégias 

para vencer os concorrentes e alcançar resultados satisfatórios. Portanto, a contratação de 

profissionais especializados em motivar os colaboradores, permitindo a concretização de um clima 

organizacional saudável e de troca de experiências e conhecimentos, certamente será uma alternativa 

para que haja aprendizagem no ambiente da organização.  

  Diante dessa necessidade das empresas, a atuação do pedagogo nos espaços empresariais 

torna-se de suma importância. Essa discussão permitiu o desenvolvimento da denominada 

“Pedagogia Empresarial”, a qual constitui a temática central deste artigo.  

  O presente estudo visa a encontrar respostas para o seguinte questionamento: de que forma 

o pedagogo pode atuar em ambientes empresariais de modo a contribuir com o desenvolvimento 

organizacional?  

  Metodologicamente, utilizou-se como método de estudo, a pesquisa bibliográfica, a qual 

permite apresentar os diversos resultados de pesquisas publicados sobre um determinado tema, 

fornecendo ao pesquisador maior aproximação e familiaridade com o tema discorrido (GIL, 2010).    

Esses procedimentos metodológicos serão regidos pela consulta à literatura científica da área de 

Pedagogia, considerando como materiais de pesquisa, livros e artigos científicos publicados por 

pesquisadores renomados da área. Esses materiais serão extraídos da biblioteca da Escola Superior 

Aberta do Brasil (ESAB), como também, de bases de dados eletrônicas.  

  Diante desse contexto, esta pesquisa objetiva buscar na literatura reflexões sobre a atuação 

do pedagogo nas organizações, demonstrando seus fazeres nos ambientes empresariais. Para tanto, 

considera-se como objetivos específicos da pesquisa: 1 – apresentar as transformações ocorridas 
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nas organizações na sociedade moderna; 2 – refletir acerca da aprendizagem organizacional; 3 – 

conceituar e caracterizar Pedagogia Empresarial; e 3 –demonstrar as contribuições do pedagogo nas 

organizações de aprendizagem.  

  

2. As transformações no mundo moderno: as organizações como espaços educativos  

  

Na sociedade contemporânea os profissionais vêm ampliando suas práticas de trabalho, 

capacitando-se a atuar em diferentes ambientes e contextos. No caso da Pedagogia, segundo Greco 

(2005), essa área atua, por excelência, no ambiente escolar, mas na atualidade, também está sendo 

demandada no ambiente empresarial.  

  Na visão de Oliveira (2012), diante das modificações que vêm ocorrendo no mundo 

corporativo, as portas das empresas estão se abrindo para novos profissionais, entre eles, o 

pedagogo. A Pedagogia vem abrindo novos horizontes de trabalho para os profissionais da área que 

vão além do universo escolar, gerando sua inserção também no espaço das organizações.   

  A esse respeito, dialogamos com a teoria de Vygotsky (1984), um dos maiores teóricos da 

Educação. Salientamos aqui, o processo evolutivo em que o ser humano e a própria sociedade estão 

imersos, pois para Vygotsky (1984), as características e tendências humanas, em muitas vezes, são 

resultados das relações homem e sociedade, pois quando o homem transforma o meio na busca de 

atender suas necessidades básicas, ele transforma-se a si mesmo. A transformação nos métodos de 

aprendizagem e nas práticas pedagógicas, sobretudo ao considerar novos públicos e contextos, 

permite confirmar que a aprendizagem está em constante evolução, transformando-se conforme as 

necessidades humanas.  

  Também é pertinente dialogar com outro teórico renomado da Educação, Freire (1980), 

quando caracteriza a educação como um processo permanente na vida dos sujeitos, sendo ela 

essencial em todas as etapas e circunstâncias da vida. A teoria freiriana acerca da liberdade para uma 

efetiva prática pedagógica considera que os processos educativos devem estar em constante 

dinâmica, em que o conhecimento vai sendo aperfeiçoado à medida que novos questionamentos e 

soluções vão surgindo.  

  Assim, ao pensar na Pedagogia além da sala de aula, considera-se como relevante, a 

necessidade de aprendizagem demandada nos ambientes empresariais, constituindo uma extensão 

da prática pedagógica e ampliação da prática educativa. Nesse contexto, a Pedagogia Empresarial 

tem se constituído, pois numa das áreas de trabalho do pedagogo, isso porque a organização passou 

a ser considerada como um espaço educativo, fato esse que viabiliza o papel da Pedagogia, atuando 

“[...] com estratégicas e metodologias para buscar informações, conhecimentos e realizações de 
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objetivos previamente definidos, tendo como resultado o melhor aprimoramento, a qualificação 

profissional e pessoal dos funcionários” (OLIVEIRA, 2012, p. 1).  

O aumento da competitividade e da concorrência fez despertar a necessidade da inovação 

contínua por parte dos profissionais ao deixarem os bancos escolares e iniciarem a carreira 

profissional. Assim, conforme Oliveira (2012),   

  
Esse novo cenário da educação se abriu no século XXI com novas perspectivas para o 

profissional que se insere no mercado de trabalho, sobre diversas abrangências, como 

mostra a própria sociedade, que vive um momento particular de discussões sobre 

neoliberalismo, educação online, enfim, uma nova estrutura se firma na sociedade a qual 

exige profissionais cada vez mais qualificados e preparados para atuar neste cenário 

competitivo (OLIVEIRA, 2012, p. 2).  

  

De acordo com Oliveira (2012), percebe-se que a cada dia, as empresas sentem a relevância 

da educação no trabalho e descobrem a influência da ação educativa do pedagogo na organização. 

O pedagogo não mais atua somente no ambiente escolar. Ao contrário, dispõe de uma vasta área de 

atuação tais como: empresas, organizações não governamentais (ONGs), hospitais, centros 

culturais, editoras, sites, consultorias, enfim, em todas as áreas que necessitam de um trabalho 

educativo.  

  Assim, de um lado, é importante que esse profissional esteja preparado para atuar nas 

empresas e, de outro lado, faz-se necessário que os gestores das organizações reconheçam a 

necessidade de adotar metodologias específicas, planejadas e bem conduzidas que garantam efetivo 

aprendizado. Essas transformações refletem em um novo cenário que se aponta tanto para empresas 

quanto para profissionais (OLIVEIRA, 2012).   

  

3. Pedagogia empresarial: a importância do pedagogo nas organizações  

  

Historicamente, a prática pedagógica esteve durante muito tempo relacionada aos ambientes 

escolares. A Pedagogia constitui-se, no decorrer dos tempos, como uma ciência possuidora de 

métodos e técnicas específicas para favorecer o aprendizado, sendo que esses procedimentos se 

manifestavam apenas em instituições escolares, o que caracterizou a área como institucionalizada ao 

ambiente escolar (LIBÂNEO, 2011).  

Todavia, as transformações vivenciadas nas últimas décadas acometeram mudanças no fazer 

pedagógico, de modo que ele se expandisse para outros contextos e ambientes. Trata-se, na verdade, 

de uma tendência desinstitucionalizante, em que a educação passou a ser encarada como uma 
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atividade plural e sendo necessária em quaisquer locais e contextos em que haja seres humanos em 

interação.   

  Portanto, conforme Frison (2014) é importante refletir que:  

   
[...] na escola, na sociedade, na empresa, em espaços formais ou não formais, escolares ou 

não escolares, estamos constantemente aprendendo e ensinando. Assim, como não há 

forma única nem modelo exclusivo de educação, a escola não é o único em que ela 

acontece e, talvez, nem seja o mais importante. As transformações contemporâneas 

contribuíram para consolidar o entendimento da educação como fenômeno 

multifacetado, que ocorre em muitos lugares, institucionais ou não, sob várias modalidades 

(FRISON, 2014, p. 88, grifo nosso).  

   

Fernandes e Franco (2015) também concordam com essa ampliação dos fazeres 

pedagógicos para além da escola e enfatizam que a prática do ensino tem sido demandada com 

muita intensidade em grandes corporações, pois essas entidades veem a importância de se criar 

ambientes de aprendizagem, contribuindo para o aperfeiçoamento dos funcionários que ali atuam.  

  Para Fernandes e Franco (2015), no cenário atual, a chamada educação corporativa 

representa a energia geradora para os colaboradores uma estratégia capaz de provê-los de interesses 

que estimulem o desenvolvimento intelectual e tecnológico e que possam refletir criticamente sobre 

a organização, construindo-a e modificando-a continuamente em busca de bons resultados que 

influenciam os funcionários, os clientes e os investidores.  

   Sendo assim, as empresas modernas têm se caracterizado como organizações que prezam 

pela educação corporativa, ou seja, transformaram-se em organizações de aprendizagem. Portanto, 

ao serem consideradas como ambientes de aprendizagem, as organizações demandam de um 

profissional capacitado para atuar na formação, capacitação e condução das equipes de trabalho. É 

nesse contexto que surge o pedagogo, o qual utiliza de conhecimentos técnicos acerca dos métodos 

de aprendizagem (PRADO; SILVA; CARDOSO, 2013).  

  Assim, segundo os autores acima citados, o pedagogo pode exercer diversas e amplas 

atividades no meio empresarial. Dentre essas atividades, destacam-se como principais: realização de 

treinamentos, palestras, cursos, educação continuada, testes de aptidão, avaliações, observações, 

atividades envolvendo funcionários e familiares.  

  Os referidos autores ainda descrevem que, de modo geral, o objetivo principal da Pedagogia 

Empresarial é viabilizar o crescimento evolutivo empresarial, tendo como foco a aprendizagem dos 

funcionários dentro das empresas, onde a pedagogia atua na transformação do trabalho.  
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O pedagogo precisa ter um olhar observador, para avaliar o ambiente profissional e os 

funcionários. Através dessa avaliação, vai estudar métodos evolutivos, para que o trabalhador possa 

desenvolver uma capacidade maior em suas funções, quando forem realizadas dentro da empresa 

(BRANCO, 2008).  

  Percebe-se que a literatura apresenta a intervenção do pedagogo na formação educativa dos 

colaboradores, tendo esse profissional a capacidade de desenvolver aprendizado, por conseguinte, 

gerar competências nos trabalhadores. Desse modo, nos diz Cagliari (2009):  

   
[...] O pedagogo empresarial está inserido auxiliando no desenvolvimento das 

competências e habilidades de cada indivíduo, para que cada profissional saiba lidar com 

várias demandas, com incertezas, com várias culturas ao mesmo tempo, direcionando o 

resultado positivo em um mercado onde a competição gera mais competição (CAGLIARI, 

2009, p. 1).  

   

A motivação é sempre importante, porque é um ponto chave para fazer o funcionário 

crescer junto com a empresa. O crescimento dos colaboradores exige a aquisição de novas 

habilidades, novos saberes, fato esse que somente é efetivado por meio das técnicas surgidas do 

ensino-aprendizagem (FERNANDES; PAREDES, 2014).  

  Assim, as organizações modernas têm investido na aprendizagem organizacional, tornando-

se verdadeiras instituições que aprendem constantemente, tendo o pedagogo papel de mediador do 

ensino nesses espaços, despertando formas diferenciadas de interação, tendo em vista o despertar 

do aprendizado (FERNANDES; PAREDES, 2014).  

  De acordo com Fernandes e Paredes (2014), o pedagogo precisa estar pronto para novas 

mudanças, porque as empresas sempre estão mudando com suas inovações; precisa também estar 

sempre atento a buscar conhecimentos para o campo de novas mudanças.  

  A Pedagogia Empresarial pode oferecer uma série de melhorias no comportamento de 

atuação dos seus colaboradores, instruindo as empresas a participarem dos projetos de 

desenvolvimento pela área pedagógica. A participação deve ser implantada no âmbito empresarial 

(LOPES; TRINDADE; CANDINHA, 2009). Para Fernandes e Paredes (2014), esse ramo da 

Pedagogia caracteriza-se como uma das possibilidades de atuação do pedagogo bastante recente. 

Seu surgimento está vinculado à ideia da necessidade de formação e preparação do capital humano 

nas empresas.  

  Na visão de Candinha (2009, p. 30), a Pedagogia Empresarial corresponde a uma ciência 

ligada ao desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, sendo que essa ciência “[...] pode 
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contribuir para que as empresas desenvolvam seus grandes ‘diamantes’ – o ser humano, em todos 

os seus aspectos intelectual (conhecimentos e habilidades), social e afetivo (atitudes)”.  

  O pedagogo utiliza em todos os seus momentos a motivação para que os colaboradores 

possam estar com a autoestima sempre elevada para progredir. Nesse contexto, não resta dúvida de 

que o pedagogo passa a ganhar espaço no setor corporativo, exercendo o papel daquele que irá 

desenvolver os recursos humanos por meio de treinamentos empresariais, voltados para a realidade 

dos trabalhadores e alinhados às metas e objetivos da empresa (FERNANDES; PAREDES, 2014).  

  Esses autores ainda consideram que o pedagogo deve atuar no sentido de caracterizar-se 

como o mediador do processo de ensino e aprendizagem, desenvolvendo técnicas e utilizando de 

seus conhecimentos de especialista da educação para tornar eficaz o processo de treinamento 

empresarial.  

  O grande desafio do pedagogo é de articular e gerenciar conhecimentos que são aliados a 

ações educacionais, voltadas para as exigências e mudanças contínuas do mercado de trabalho, 

conciliando aos interesses do empregador e do empregado. Sendo assim, o pedagogo será um 

facilitador dos conhecimentos no desenvolvimento do funcionário dentro das empresas 

(ANDRADE, 2009).  

  O funcionário quando é motivado, produz mais e a empresa com pessoas qualificadas obtém 

métodos, resultados, com censo crítico e competente para alcançar sucesso e obter uma jornada de 

trabalho mais produtiva. O pedagogo dentro das empresas busca desenvolver conteúdos para que 

o trabalhador possa interagir mais com suas atividades, contudo o seu alvo maior é o 

desenvolvimento do homem dentro das empresas porque é nesse contexto que ele vai trabalhar 

métodos educacionais para que o funcionário possa evoluir dentro das empresas e fora também 

para que seu objetivo seja alcançado (SANTOS; FLORÊNCIO; OLIVEIRA, 2015).  

  Com efeito, nota-se o quanto o papel do pedagogo é importante, especialmente quando 

utilizam seus conhecimentos, metodologias e habilidade para conduzir as empresas, permitindo a 

construção de um ambiente educativo e colaborativo. Por isso que o pedagogo é importante dentro 

das empresas, pois vai buscar métodos evolutivos e motivacionais para que a empresa possa ter 

sucesso junto com seus colaboradores com determinação e competência, objetivando sempre fazer 

o melhor (LOPES; TRINDADE; CANDINHA, 2009).  

  Considera-se que o pedagogo pode atuar além dos tradicionais postos escolares. A respeito 

dessa amplitude na atuação, destacam-se as explicações de Libâneo (2001), pois segundo esse autor, 

o pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática educativa, direta ou 

indiretamente ligadas à organização e aos processos de transmissão e assimilação de saberes e modos 
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de ação, tendo em vista objetivos de formação humana previamente definidos em sua 

contextualização histórica.   

  

4. As contribuições do pedagogo no ambiente empresarial  

  

Com efeito, o pedagogo tem sua importância garantida ao atuar em ambientes empresariais. 

Isso se justifica por ele constituir-se em administrador dos diferentes recursos organizacionais, 

facilitando a interação e melhor aproveitamento desses recursos, sejam as pessoas, o capital quanto 

as tecnologias.  

  A importância atribuída ao pedagogo empresarial, de acordo com Quirino (2005), está em 

torno da competência técnica que esse profissional possui em gerenciar recursos por meio de 

habilidades educacionais. O autor ainda defende que é através de um conjunto de condições 

metodológicas que é específico desse profissional, transformando o fazer educativo em uma 

atividade intencional e eficaz, considerando, portanto, os objetivos e metas da empresa.  

  Especificamente, no âmago das organizações, o estudo de Claro e Torres (2012) evidenciou 

que o pedagogo - embora sua formação ainda esteja voltada para atividades puramente escolar - 

deve atuar sob duas diferentes concepções: uma concepção especialista e outra generalista, tendo 

em vista, a priori, o desenvolvimento de uma visão abrangente e crítica da educação inserida no 

mundo do trabalho.  

  Portanto, o pedagogo deve atuar de forma especializada no sentido “[...] de dominar as 

técnicas e os métodos que facilitam o processo de ensino-aprendizagem dentro das organizações 

[...]”. Generalista no sentido de “[...] compreender o contexto no qual esta educação está ocorrendo, 

quais são os objetivos do negócio e quais as peculiaridades da empresa em que trabalha [...]” 

(CLARO; TORRES, 2012, p. 215). Assim, segundo os citados teóricos, não resta dúvida de que 

com esses diferentes perfis, o profissional, certamente contribuirá para a construção de uma visão 

sistêmica que é a capacidade de enxergar as partes relacionadas ao todo, permitindo ao pedagogo 

auxiliar os colaboradores como indivíduos e como equipes, que trabalham em torno dos mesmos 

ideais, apesar de suas diferenças individuais.  

Conforme Claro e Torres (2012), Santos e Oliveira (2015), o pedagogo assume importância 

e valor nas empresas à medida que foram desenvolvidas teorias e a mudança de concepção sobre o 

valor que o ser humano deve possuir. Nesse contexto, as teorias em prol da gestão de pessoas têm 

proporcionado uma atuação cada vez mais participativa do pedagogo enquanto agente educacional.  

Essa tese está em conformidade com as pesquisas de Candinha (2009). Segundo essa autora, 

as empresas propõem programas de formação profissional em serviço, as denominadas 
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universidades coorporativas. Por meio do estabelecimento desses programas, o pedagogo auxilia em 

diversas atividades tais como: na orientação de atividades profissionais, na promoção de cursos de 

aperfeiçoamento e desenvolvimento de funcionários, enfim, as práticas educativas inserem-se no 

âmbito da gestão de pessoas, contribuindo para a melhoria do capital humano das empresas.  

  Nota-se que, nas últimas décadas, o desenvolvimento dos recursos humanos tem ganhado 

destaque entre as preocupações das empresas, uma vez que tem se mostrado como fator principal 

do êxito empresarial. Tal preocupação aparece como uma demanda, que é externa e interna ao 

mesmo tempo, por melhor atuação profissional, podendo receber até incentivos do governo para a 

sua realização (SANTOS; OLIVEIRA (2015). Desse modo, os autores concluíram que a atuação 

do pedagogo no espaço empresarial,  

  
[...] se destina a contribuir com o desenvolvimento das pessoas que integram o corpo 

operacional da empresa, no sentido de melhorar a sua ação, através de treinamentos, 

capacitação, isto é, programas de formação continuada. Sendo responsável por melhor 

articular as relações sociais na atmosfera de trabalho, oportunizando condições de 

transformação social e desenvolvimento humano (SANTOS; OLIVEIRA, 2015, p. 22).  

  

A pesquisa dos autores acima citados, ao analisarem a realidade de um pedagogo atuando 

em uma organização, constatou que a sua participação é, realizando seleção interna dos profissionais 

nas escolas de formação existentes na organização, em avaliação de desempenho, recrutamento e 

seleção, entrevista, organização dos eventos da empresa e ministrando treinamentos de diversos 

aspectos.   

  No que se refere à organização do trabalho pedagógico no âmbito da organização 

investigada no estudo de Santos e Oliveira (2015), demonstrou-se que o planejamento e execução 

das atividades profissionais acontecem em dois momentos, um individual e outro em parceria com 

outras duas analistas que atuam no Recursos Humanos da empresa que, juntamente com o 

pedagogo, realizam atividades integradas, sistêmicas e colaborativas.  

Sendo assim, aprecia-se a ideia de que a Pedagogia Empresarial constitui um novo ramo do 

saber, o qual desperta um trabalho de forma interdisciplinar com os setores de Recursos Humanos 

das empresas, além de conferir apoio às decisões e planejamentos realizados pelo nível institucional 

da empresa (alta administração) (PRADO; SILVA; CARDOSO, 2013).  

  Em linhas gerais, não resta dúvida de que a atuação do pedagogo está diretamente ligada ao 

gerenciamento do capital intelectual da empresa, de modo que esses recursos possam se tornar cada 

vez mais produtivos e motivados, de modo a tornarem-se críticos e reflexivos, contribuindo, dessa 
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forma, com o aumento da produtividade e com a geração de novos conhecimentos úteis na 

formulação de estratégias. Conforme Cardoso (2013), entende-se que:  

  
As organizações atualmente visam novas competências dos funcionários, tendo em vista 

o mundo globalizado e suas exigências. A tarefa do pedagogo empresarial estará focada 

em analisar as necessidades e deficiências das organizações e assim desenvolver projetos 

voltados ao aprimoramento das mesmas visando trabalhadores críticos analíticos, ativos 

que resolvam seus problemas e trabalhem em equipe sendo flexíveis as necessidades e 

transformações atuais (PRADO; SILVA; CARDOSO, 2013, p. 65, grifo nosso).  

  

Prado, Silva e Cardoso (2013) também discursam que o papel do pedagogo dilui-se em meio 

à gestão de pessoas, sendo que as práticas de gerenciar o capital humano têm por objetivo humanizar 

os processos de trabalho e o ambiente empresarial. Formar é mais que informar; é enriquecer a 

pessoa humana, e o pedagogo deve conceber a educação como forma de humanizar os indivíduos.  

A respeito da humanização no trabalho, é evidente que as ações educacionais são primordiais para 

consolidar esse processo. A educação, conforme defendeu de forma clássica Freire (1967), constitui 

um processo eminentemente humano e que acarreta a liberdade ao ser humano. Por isso, de acordo 

com os discursos de Nascimento et al. (2010), o trabalho do pedagogo se torna cada vez mais 

complexo, pois, quando se trabalha com o ser humano, é impossível não enfatizar a abrangência 

existente, visto que o sujeito deve ser prioridade em trabalhos pedagógicos que visam, de forma 

direta, à formação humana, considerando, assim, o ser humano em seus diferentes aspectos e 

particularidades.  

  Nessa perspectiva, o profissional interage com os recursos humanos, por excelência, no 

entanto, de acordo com os estudos defendidos por Cezar, Bianchini e Piassa (2008), as práticas 

pedagógicas também acontecem no âmbito dos recursos técnicos e metodologias empresariais. O 

pedagogo, nesse sentido, atua na gestão da informação e do conhecimento que circunda a 

organização, permitindo que a comunicação seja efetivada e os processos de trabalho mais bem 

desenvolvidos, uma vez que os fluxos de informação e de trabalho passam a ser devidamente 

monitorados por profissionais que dominam as técnicas de transmissão do conhecimento em um 

contexto de sociabilidade.  

  Considerando, ainda, o estudo de Cezar, Bianchini e Piassa (2008), enfatizam que, o 

entendimento das mudanças constantes no mercado de trabalho, onde as empresas se obrigam a ter 

cada vez mais responsabilidades sociais e atender os clientes com alto padrão de qualidade, entra 

em cena o pedagogo empresarial para atuar na área de gestão de pessoas, nas organizações de 

diferentes portes e setores.  
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  É certo que, se as etapas de trabalho são movidas por pessoas, a gestão das pessoas interfere 

na gestão dos demais recursos oriundos com as práticas profissionais desenvolvidas na empresa. 

Assim, o pedagogo tende a viabilizar o desenvolvimento e a integração dos processos de gestão e 

os relacionamentos internos e externos, bem como a implementação de programas de ação em 

relação à formação, aperfeiçoamento, processos de superação do conhecimento, das competências 

e das habilidades e mudanças no comportamento das pessoas na empresa que propiciem as 

almejadas vantagens competitivas gerenciais (CEZAR, BIANCHINI, PIASSA, 2008).  

  Em linhas gerais, os autores supracitados consideram que na contemporaneidade assiste-se 

a uma mudança de paradigma em todas as profissões existentes na sociedade, sobretudo no que se 

refere às formas ou espaços de atuação. Vive-se um momento de desinstitucionalização das 

profissões, em que não se trabalha tão somente em um tipo de empresa, mas manifestam-se práticas 

em locais dos mais diversificados.  

  Assim, a tese da desinstitucionalização também está presente na Pedagogia, uma vez que o 

pedagogo deixou de atuar apenas nas escolas. Para os autores acima mencionados, atualmente esse 

profissional vem conseguindo abrir seu espaço junto às organizações a fim de promover projetos, 

solucionar problemas, formular hipóteses e visa também à melhoria do serviço oferecido pela 

empresa, ocorrência essa que rompe o paradigma de que o pedagogo é somente professor de ensino 

fundamental.   

  O pedagogo vem assumindo novos cenários organizacionais delimitados pela organização, 

execução de bons projetos e treinamentos para uma nova base de gestão de pessoal. Como 

consequência, no âmbito empresarial, tem-se “[...] uma renovação no espírito dos funcionários e no 

desenvolvimento da empresa, promovendo atitudes transformadoras e assim direcionando os 

negócios, objetivando atingir as exigências do mercado e sociedade atual” (CEZAR, BIANCHINI, 

PIASSA, 2008, p. 63).  

  Por fim, constata-se a ampliação dos fazeres criados na prática pedagógica, abrangendo 

instâncias e contextos, uma vez que a educação permeia qualquer ambiente que demande 

humanização. Para Grego (2005), a Pedagogia aplicada às empresas está se consolidando à medida 

que as organizações precisem de um profissional capacitado a instruir os colaboradores, tendo em 

vista torná-los capazes e competentes para opinar, tomar decisões e compartilhar experiências e 

conquistas.  

  Segundo Grego (2005), surge então, uma prática valiosa para a sustentação das organizações. 

Trata-se, com efeito, de uma atuação abrangente e com consequências valiosas para todos os 

seguimentos da sociedade, sobretudo com a valorização atribuída ao processo educativo e com a 
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democratização dessas práticas as quais tornaram a educação o insumo básico para desencadear o 

desenvolvimento.  

 

5. Considerações finais  

  

Por meio da realização deste estudo foi possível refletir acerca da atuação do pedagogo em 

ambientes que extravasam os espaços escolares, sobretudo no contexto organizacional, em que, por 

meio de práticas educativas, viabilizam-se processos de aprendizagem aos colaboradores, de modo 

a torná-los instruídos, criativos e críticos, por conseguinte, possibilitam melhores relacionamentos 

e interações, de modo a consolidar um trabalho colaborativo e integrado.  

  A análise na literatura permitiu constatar a ampliação dos fazeres do pedagogo, ao ser 

considerado como um agente que intermedia processos educativos. Se a educação vem se 

expandindo como uma necessidade urgente na sociedade moderna, evidencia-se que práticas 

educativas devam ser desenvolvidas em espaços empresariais, haja vista a competitividade e 

instabilidade do mercado atual. Por meio das mudanças ocasionadas pelo avanço tecnológico e pelas 

novas formas de interação social, as organizações estão inseridas em um contexto globalizado, 

caracterizando-se como espaços de aprendizagem, destacando-se como competitivas e inovadoras.  

  A Pedagogia Empresarial configura-se como um ramo da Pedagogia, em que as técnicas e 

metodologias de aprendizagem são concretizadas junto às equipes de trabalho das organizações. 

Assim, constatou-se que o pedagogo ao atuar em organizações exerce o papel de agente educacional, 

proporcionando contribuições à gestão de pessoas, tendo em vista tornar os colaboradores 

capacitados a inovar, interagir e socializar experiências e aprendizado, por conseguinte, contribuindo 

com as decisões e estratégias organizacionais.  

  Além da contribuição junto ao capital intelectual, o pedagogo também pode gerenciar outros 

recursos técnico-operacionais da organização, uma vez que atuará como agente administrador dos 

demais recursos. A literatura também defende que esse profissional poderá contribuir na melhoria 

do fluxo de informação e processos de trabalho que permeiam o contexto organizacional. Essa 

contribuição é alcançada, certamente, a partir das valiosas consequências oriundas com o ato 

educativo.  

  Em suma, as reflexões aqui apresentadas permitiram afirmar a valiosa contribuição dos 

fazeres educacionais no âmago das empresas, sendo o pedagogo, o agente que favorece a 

consolidação da prática educativa. Assim, a ciência pedagógica amplia as possibilidades de acesso e 

manifestação da educação na sociedade, possibilitando resolução de problemas sociais, 
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principalmente àqueles inseridos no universo corporativo, através de práticas de humanização e 

aprendizado contínuo em diversas instâncias, circunstâncias e contextos.  
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Resumo 

  

Neste artigo discorreremos acerca da possibilidade de uma ética sem transcendência, articulando 

como referenciais o niilismo e a hermenêutica. A partir destes referenciais seria possível falar em 

emancipação, como processo de libertação para uma maior autonomia? Quanto a esta autonomia: 

será autonomia o processo de libertação dos condicionamentos ideológicos em direção a uma 

consciência cada vez mais transparente, iluminada? Ora, se assim a compreendermos, estaremos mais 

próximo dos filósofos iluministas, como Kant e Hegel (revestido do discurso da autoridade 

metafísica), do que assumindo, propriamente, a perspectiva de uma ética em tempos de fim de 

modernidade, em que o discurso metafísico já se encontra, de algum modo, esgotado, no sentido de 

cansado, saturado, mas não descartado ou abandonado. De que autonomia, então, estamos falando? 

Será, ainda, possível falar em autonomia numa época de declínio da metafísica? Segundo Vattimo, é 

justamente nesta época de derrocada das metanarrativas que se abre para o homem contemporâneo 

a possibilidade de emancipação 

 

Palavras-chave: Niilismo. Caritas. Emancipação.   

 

1. Introdução 

 

Segundo Vattimo (2002b; 2003; 2009), é justamente nesta época de derrocada das 

metanarrativas que se abre para o homem contemporâneo a possibilidade de emancipação, 

na medida em que este se torna consciente dos significados liberatórios da morte de deus e 

da fabulação do mundo. A partir da consciência do niilismo são possíveis as críticas ao 
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naturalismo e ao essencialismo ético e do autoritarismo que lhes acompanham. Então, 

poderemos falar de emancipação e autonomia sob os referenciais do niilismo e da 

hermenêutica, no sentido de que podemos repensar as leis e os conteúdos da moral, 

baseando-se no consenso e no respeito às opiniões, observando as regras democráticas. A 

consciência do niilismo torna-se sinônima de hermenêutica quando adquirimos a 

compreensão da dissolução de cada fundamento último, como, por exemplo, das ideias de 

uma verdade universal e de uma humanidade transcultural (ao modo do direito natural). 

Reconhecemos que os imperativos morais extraídos de uma lei fundamental da razão não 

são mais do que argumentos histórico-culturalmente situados. Isto não quer dizer, no 

entanto, que, com a hermenêutica, lançamos fora a universalidade e ficamos a mercê do 

relativismo, mas significa que esta universalidade não está no âmbito da estrutura estável do 

ser, do ontos on, mas ela se constrói politicamente, isto é, democraticamente, ou, na 

expressão de Vattimo (2003), por meio da caritas: “pensiero che sa di poter mirare 

all’universale solo passando attraverso il dialogo, l’accordo, la caritas”.   

 

2. Desenvolvimento   

 

A verdade não é a descrição de uma estrutura objetiva, descoberta pelo sujeito 

epistemológico, mas se constrói no acordo, no diálogo. De modo que este acordo resulta em 

uma universalidade, porém enfraquecida, uma vez que o acordo nunca é definitivo, 

porquanto abriga em seu interior a tensão, o dissenso, o que nos permite deduzir que esta 

universalidade é sempre provisória, dado o caráter projetual do homem. E aqui cabe o 

paralelo com o além-do-homem, abordado no primeiro capítulo, que é sinônimo do niilista 

consumado, isto é, aquele que deu um passo adiante do desespero das desilusões metafísicas 

e agora encontra um campo liberado do devir teleológico, possibilitando-o assumir a 

responsabilidade frente à construção do real, à criação. Lembremos, pois, de alguns aspectos:  

  

a) caráter provisório da moral: Esta moral provisória, que reconhece o homem na sua 

finitude, por isto a sua provisoriedade, leva em conta a plena aceitação do próprio corpo, 

que não é mais visto como obstáculo na tentativa de se alcançar um para-além. Este é um 

aspecto distintivo da moral platônico-cristã, na qual há um esforço ascético de uma vida 

ética, que passa antes pela conversão da alma, renegando ao corpo, isto é, à finitude humana, 

tudo o que é abjeto e corruptível. Assim, a moral provisória do além-do-homem não vem 
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mais do que resgatar e valorizar o aspecto da finitude humana, dimensionando-a em um 

contexto sociocultural, destacando sua historicidade e proveniência.   

  

b) liberação do simbólico: Esta liberação da causalidade promovida pelo além-

dohomem repete o núcleo da discussão que envolve a doutrina do eterno retorno. A idéia 

basilar deste núcleo refere-se ao movimento próprio do campo dos símbolos. A 

compreensão delineada por Vattimo (1989; 2007) acerca do símbolo reúne ser e significado, 

existência e essência, em uma situação vivida, sem qualquer referência transcendental. Nesta 

perspectiva, o além-do-homem surge como uma possibilidade de compreensão da realidade 

como fábula, podendo, inclusive, recriá-la, sendo este o outro elemento, que é o de criador 

de símbolos. A partir deste viés, o simbólico é o modo pelo qual o homem possui para se 

apropriar do mundo. “Deus está morto e fomos nós que o matamos” (NIETZSCHE, 2002a, 

p. 78), isto é, com a perda das referências transcendentais, o mundo libera-se de sua 

teleologia, exigindo do próprio homem um novo modo de valorar, indicando a recuperação 

do espírito dionisíaco, pois “Deus morreu, e com ele morreram tais blasfêmias” 

(NIETZSCHE, 2002a, p. 25). Esta recuperação do dionisíaco não quer indicar um retorno 

à pátria mítica, aos mistérios gregos. Indica o caráter fabular da realidade, que perde sua 

caracterização unitária e metafísica, apresentando-se, doravante, caótica e fragmentária. 

Portanto, morte de Deus está indicando o declínio da metafísica tradicional e sua 

caracterização de mundo teleológica, abrindo espaços para as fabulações: é necessário que 

um deus morra para que outros possam nascer.  

  

c) emancipação e assunção de responsabilidade: O novo projeto de humanidade 

(presente no além-do-homem) abdica da segurança do sujeito metafísico para assumir o 

gosto pela insegurança. Não diz respeito à mera substituição de antigos valores por novos, 

mas o que se indica é o novo modo de valorar, que leva em conta o eterno retorno e a 

dissolução do sujeito. Este novo modo de valorar é constituído por dois aspectos: o 

ultrapassamento do determinismo e a assunção da responsabilidade (VATTIMO, 1989; 

2007). Estes aspectos da transvaloração (novo modo de valorar) já se encontram no cerne da 

doutrina do eterno retorno. O ultrapassamento do determinismo constitui-se na liberação 

do modo de valer autoritário do já-sido (passagem do “assim foi” em “assim quis e hei de 

querer”). Este novo homem, livre do jugo das autoridades divinas e totalizantes, é 

inteiramente responsável diante do mundo dos símbolos, na intervenção no grande processo 

do devir: “criar é a grande emancipação do alívio da vida” (NIETZSCHE, 2002a).  
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d) politeísmo (babelismo): O além-do-homem, livre da dependência fetichista do 

símbolo, é capaz de compreender o mundo como fábula e, portanto, como lugar de criação 

de sentido. Rompendo-se, então, com a perspectiva unitária de uma verdade hegemônica, 

instaura-se a visão “politeísta” do mundo, no qual se celebra a dança de muitos deuses. 

Compreendendo deuses como sinônimo de símbolos, o que se coloca em jogo é a 

diversidade de significados unificantes, configurando a ótica politeísta do mundo, que 

confere um sentido total, mas não universal à existência, sendo, portanto, o mundo palco do 

conflito de fábulas.  

  

O projeto emancipativo de Vattimo (2003) apresenta como núcleo central o niilismo, 

que se articula com a noção de morte de Deus, indicando que a dissolução dos fundamentos 

representa o caráter de liberação, delineando, pois, o momento da passagem da modernidade 

à pós-modernidade, seu crepúsculo: “...ora vogliamo che vivano molti dèi...” (p. 6). Esses 

muitos deuses, que indicam que não há mais a cisão platônica de um mundo verdadeiro e 

um mundo aparente, mas tão somente uma diversidade fabular, são a expressão do 

reconhecimento da contigencialidade de cada interpretação. Mas este é apenas o caráter 

negativo e trágico do niilismo. Se ficamos apenas neste patamar, corremos o risco do 

relativismo. É neste momento que a hermenêutica apresenta-se como o pensamento do 

niilismo completo, isto é, aquele que busca construir a racionalidade após a morte de deus e 

do niilismo negativo: não se pode construir sem antes destruir e o papel da secularização é o 

de desmascarar a sacralidade de cada absoluto. Superado o itinerário do desmascaramento, 

agora assumimos a responsabilidade do nosso agir no mundo.   

  O niilismo construtivo presente na hermenêutica constitui-se em uma defesa contra 

o retorno dos autoritarismos, afirmando-se como princípio da pluralidade de interpretações. 

A caritas é esta abertura democrática, que confere à hermenêutica ir além do mero relativismo. 

Isso estimula o diálogo entre posições divergentes, colocando em jogo a negociação, 

buscando chegar a um consenso, para que seja possível a convivência social. Claro que este 

consenso não é acordo final, mas é sempre provisório, porque este consenso guarda o 

dissenso, na medida em que não é autoritário, mas busca dar ouvidos ao outro. Caritas 

(democracia) não é o diálogo de comunitarismos fortes. Se falamos em democracia 

(pluralidade de posições) e em caritas (hospitalidade ao outro) é porque as posições se 

enfraqueceram, caso contrário não seria possível o diálogo, mas sim a tentativa de um 

sobrepor-se ao outro (autoritarismo). Pois, se há democracia é porque as teses 
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enfraqueceram-se, permitindo-se ao diálogo, isto é, à negociação. Não se negocia posições 

irredutíveis: os comunitarismos são freqüentes ameaças à paz social.    

Por outro lado, uma questão colocada é acerca da possibilidade de uma paz não 

fundada sobre a verdade. Seria possível? Para o estudioso americano Samuel Huntington, o 

conflito cultural revela-se fatal na condição babélica do mundo. Vattimo (2002b; 2003; 2009), 

porém, desenvolverá a tese contrária, isto é, de que o princípio da violência está relacionado 

com o autoritarismo das pretensões de verdades objetivas. Ou seja, o que é realmente fatal 

em um contexto de pluralidade cultural é de que cada cultura afirme sua identidade forte 

perante as demais. Diante, então, da condição pós-moderna, a possibilidade que se abre é de 

paz e liberdade ou de ameaça? Por condição pós-moderna não queremos indicar uma 

modernidade mais recente, compreensão que é própria à lógica linear da modernidade. 

Assim, a moda, isto que é o mais novo, o mais recente, é o valor supremo da modernidade 

e, dentro deste tempo linear, ser moderno é aquele que se encontra na ponta deste 

movimento, sempre mais à frente. No caso dos iluministas, o tempo linear corre sempre para 

o melhor até à iluminação total da razão, enquanto que, para os tradicionalistas, o tempo 

linear corre para o pior até à decadência final. A denúncia nietzscheana é justamente de que 

não há uma lógica no devir, isto é, não há um desenvolvimento racional na história, negando, 

portanto, a unilinearidade do tempo histórico. Esta denúncia é o que permite estruturar nossa 

compreensão da pós-modernidade.  

 
Noi siamo post-moderni non perché veniamo dopo la modernità; e nemmeno 

perché, venendo dopo, siamo più avanti – verso il bene o verso il peggio. Siamo 

post-moderni perché non hanno più senso per noi queste dimensioni che, per la 

modernità, erano sempre temporali e assiologiche insieme. È ovvio che anche 

per noi vale ancora la successione del prima e del dopo. Non vale però più la 

collocazione di questa successione in un tempo concepito come dimensione 

ultima e assoluta, come orizzonte complessivo di senso (VATTIMO, 2003, p. 

60).  

   

A falência da compreensão da história enquanto processo objetivo unitário encontra 

ressonância no evento da morte de Deus, delineando, pois, os elementos necessários para o 

esgotamento da modernidade. A morte de Deus encontra seu lugar na doutrina cristã na 

imagem neotestamentária do Cristo na cruz. Nietzsche, por sua vez, será o intérprete secular 

desta imagética. Já discutimos no capítulo anterior, no item “Secularização e Kenosis: O 

cristianismo na Idade da Interpretação”, os efeitos da crença em Deus como determinantes 

na constituição da sociedade moderna. Ademais, já analisamos os efeitos depois que esta 
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crença tornou-se supérflua, quando se articula com o niilismo, isto é, com a consciência de 

que o devir não tem um significado, uma articulação lógica qualquer, da qual resulte em uma 

teleologia. A morte de Deus não é uma teoria filosófica, tampouco a descoberta de uma 

estrutura objetiva do real, mas um acontecimento, um evento histórico, no qual sentimos 

seus efeitos práticos. Um de seus efeitos é o fim do colonialismo eurocêntrico, momento 

este marcado pelo tomar a palavra por parte das outras culturas, querendo elas se fazerem 

valer como visões autônomas de mundo.   

  
È un evento storico globale di cui, secondo Nietzsche, noi siamo insieme 

testimoni e protagonisti; noi oggi ancora più di lui, che si considera solo il profeta 

di tale evento. È infatti nell’Ottocento e poi nel Novecento che l’antropologia 

culturale prende atto della molteplicità irriducibile delle culture, ciascuna dotata 

di una sua propria logica e razionalità che non si lascia ridurre alla fase primitiva 

della sola cultura umana autentica che sarebbe la nostra civiltà occidentale. Nella 

seconda metà del Novecento (...) si verifica nei fatti la fine del colonialismo 

eurocentrico. Le culture altre prendono la parola e con cui gli europei devono 

entrare in dialogo e che non possono più semplicemente “civilizzare” o 

“convertire” (VATTIMO, 2003, p. 62). 

  

Diante deste acontecimento, a Europa não pode simplesmente ignorar essas 

conseqüências, não mudando sua relação com os países outrora dominados. A lida européia 

não encontra mais respaldo no sentido do domínio, da conversão, e do civilizar, por exemplo. 

Mas a relação europeia frente aos países antes dominados leva em conta doravante o diálogo. 

E no próprio interior das sociedades ocidentais há um processo de pluralização, esmaecendo 

a fé eurocêntrica na unidade da razão, quando se leva em consideração, por exemplo, a 

historicidade dos paradigmas. E então, diante deste processo de pluralização, retomamos a 

colocação: será possível uma paz social não fundada sobre a verdade?  

  Uma compreensão geral da babel pós-moderna das culturas e dos sistemas de valores 

talvez nos conduza a imaginar que esta situação traz uma maior liberdade. Já que não há mais 

um centro, há o risco de uma desordem e a ameaça de uma constante situação de luta, que 

seria o palco do conflito de culturas. No entanto, o que Vattimo (2002b; 2003; 2009) coloca 

como necessário neste babelismo é uma certa dose de autoironia, para que seja possível o 

politeísmo dos valores. Este politeísmo não é uma religião de muitos desses em que todos 

são igualmente únicos e onipotentes, o que realmente conduziria a uma guerra de todos 

contra todos, uma guerra cultural.   
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(...) una via che non è quella della violenza di tutti contro tutti, che si scatenerebbe 

quando non ci sia più alcuna credenza in un ordine obiettivo delle cose, cioè 

quando Dio è morto. Nella situazione in cui tutti fossero consapevoli che non 

c’è verità oggettiva a cui atternersi, non trionferebbero i più violenti, bensì l’uomo 

più moderato, capace anche di una certa ironia verso sé stesso (VATTIMO, 

2003, p. 64). 

  

É justamente nesta experiência de auto-ironia, quando se reconhece a 

contigencialidade de seu próprio sistema de valores, é que se mostra possível uma paz social 

não fundada sobre a verdade. Este reconhecimento da contingência indica o núcleo do 

pensamento do enfraquecimento, permitindo, pois, a caritas, isto é, a abertura à alteridade. 

Quando nos firmamos sobre o fundamento da verdade, é que a paz social torna-se ameaçada, 

pois quando nos deparamos com o outro, e, pensamos que devemos colonizá-lo, convertê-lo, 

civilizá-lo: isto não é negar-lhe a alteridade e querer dominá-lo a partir do meu centro 

referencial, que eu pressuponho como o mais verdadeiro, talvez, o único e absoluto 

fundamento?  

O projeto emancipativo de Vattimo reside na liberação das diferenças, possível por 

meio da caritas, como viés para a paz social, em que é necessário reconhecer os limites do 

próprio sistema (auto-ironia), para se abrir à alteridade. Assim, o babelismo cultural não seria 

necessariamente uma situação de luta de todos contra todos, e, talvez o fosse sem a dimensão 

da caritas, numa fundamentação metafísica da verdade (colonização e conversão). O fio 

condutor da caritas oportuniza o enfraquecimento das identidades culturais fortes, não 

triunfando, portanto, o princípio da violência, mas, ao contrário, estimulando certa auto-

ironia, suficiente para evitar as tentações de fundamentalismos. Esse homem capaz da auto-

ironia apresenta como traços característicos aqueles delineados para o além-do-homem, 

conforme já abordamos.   

  
Il pantheon dei romani, nel quale stavano gli uni accanto agli altri i simulacri di 

tutte le divinità dei vari popoli conquistati, era certo una faccenda imperiale, ma 

aveva il vantaggio di una certa componente scettica, o, per dirla con il frammento 

di Nietzsche, di una certa ironia (...) Se non si vuole – e non potremmo volerlo, 

a meno di esporci ai rischi di nuove terribili guerre di sterminio – cedere alla 

tentazione dei fondamentalismi risorgenti, fondati sulla razza, la religione, o 

anche la difesa delle proprie radici culturali nazionali dall’invasione degli stranieri, 

dovremo immaginare un’umanità che abbia almeno alcuni caratteri 

dell’Ubermensch nietzschiano (VATTIMO, 2003, p. 66). 
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Desta forma, o além-do-homem é este homem moderado, capaz de auto-ironia, 

alguém que se movimenta como turista pelo jardim da história, que observa as culturas com 

um olhar mais estético que objetivo. Para Vattimo (2002b; 2003; 2009), esta assunção de uma 

inclinação estética é um caminho possível que as culturas podem tomar como forma de 

conciliar a paz social com a liberdade. Cabe aqui fazer alguns paralelos com a vontade de 

poder, em seu teor liberatório, que é a criação de sentidos, a atividade simbólica do além-do-

homem.  

  

a) vontade de poder: a criação de sentidos é a essência mesma do simbólico, sendo a 

atividade teórico-prática de transformação do mundo. Isto é a vontade de poder. É por meio 

da criação de símbolos que o homem apropria-se do mundo (e, também, de si mesmo), não 

deixando subsistir um fora de si, na medida em que configura a realidade segundo sua 

imagem, sua vontade. Deste modo, vontade de poder é a expressão da exuberância da 

liberdade do além-do-homem.  

  

b) a arte como modelo: o modelo desta atividade teórico-prática de transformação do 

mundo é a arte. Mas não podemos compreender esta arte como aquela que foi reduzida 

meramente a passatempo, a arte tornada arte das obras de arte. A arte torna-se liberatória 

enquanto ela ainda conserva a vitalidade do dionisíaco, apresentando seu aspecto caótico e 

fragmentário da existência. A arte como modelo do novo modo de ser do além-do-homem 

na sua lida com o simbólico não apresenta relação com a arte da obra de arte, na qual o 

simbólico aparece fetichizado como um mundo ao lado do mundo real, ligado por 

subordinações funcionais. Assim, a arte como modelo do livre jogo de símbolos não 

encontra ressonância na arte tradicional, mas alcança todo seu teor liberatório justamente 

enquanto aparece em toda a sua força e vertigem dionisíaca, em sua tensão e possibilidade: 

na sua força criativa (criar é emancipar, pois o querer é um libertar; a vontade é intérprete; e 

interpretar é exercer domínio sobre uma coisa). A essência da arte é a sua aspiração à 

liberdade do simbólico, realizando-se autenticamente no modelo de existência do além-do-

homem, isto é, colocando em jogo os elementos da mordida do pastor à serpente, da doutrina 

do eterno retorno, que é o momento da decisão, deixando perder o sentido da arte como 

obra de arte, ou seja, como um fenômeno meramente especializado e recreativo 

(NIETZSCHE, 2002a).  
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c) a arte na existência histórico-concreta do homem: segundo Vattimo, a arte 

enquanto modelo de ser do além-do-homem não é uma solução estética para a dissolução 

da metafísica, porquanto a recuperação do dionisíaco não traz em seu bojo um retorno ao 

arcaísmo grego. A solução não é esteticista, porque a libertação trazida pelo simbólico não 

reside na arte e nos artistas propriamente, mas na existência mesma histórico-concreta do 

homem. O além-do-homem, em sua atividade simbólica, caracteriza sua existência como 

dionisíaca, transformando o mundo e a si mesmo, por meio da sua vontade de poder como 

arte. Esta quer indicar apenas uma concepção de existência agora identificada com o 

significado, sem mais alguma forma de transcendência. É dentro deste novo modo de 

existência que o mundo torna-se uma obra de arte, que se gera continuamente, pois o mundo 

verdadeiro tornou-se em fábula, fazendo cair as barreiras que separavam o verdadeiro do 

ficcional.   

  

d) fabulação e politeísmo: Desta forma, podemos falar em uma morte da arte, mas 

também de uma ressurreição da arte. A arte morre enquanto fenômeno especializado e 

fetichístico, todavia ressurge quando organicamente intrínseca ao caráter geral da existência. 

Igualmente, podemos caracterizar a morte de Deus, enquanto deus-fetiche, o ente supremo; 

e a ressurreição do divino, quando não mais pensado dentro do esquema da transcendência, 

no qual é evocado um “além”. Deus ressurge agora identificado com o símbolo que se 

apresenta dominante. O conceito de Deus, então, libera-se dos velhos paradigmas 

metafísicos para denotar um sistema simbólico. A tarefa que se nos coloca é como colocar 

em jogo as regras gerais de uma sociedade que agora se caracteriza por seu politeísmo.   

 
Ma non sarà stato semplicemente un modo secolarizzato per indicare qualcosa 

di molto diverso da qualunque idea di volontà di potenza, e cioè quello che la 

tradizione cristiana ci ha insegnato a chiamare carità? (VATTIMO, 2003, p. 68).  

In una società in cui sempre più avremo a che fare con posizioni etiche e religiose, 

e tradizioni culturali, diverse da quelle in cui siamo nati e cresciuti, 

l’atteggiamento che può salvarci é quello di un turista nel giardino della storia. 

L’unico nemico della libertà è chi crede di dovere e potere predicare la verità 

ultima e definitiva (...) in altri termini, la salvezza della nostra civiltà post-

moderna può essere solo una salvezza estética (VATTIMO, 2003, p. 66). 
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3. Considerações finais 

 

A vontade de poder, em seu duplo aspecto, como alcance desestruturante do real 

(isto é, a fabulação) e como atividade simbólica (isto é, a criação de sentidos, de valores) é a 

saída possível para a paz social e a liberdade, conquanto se reveste de uma auto-ironia. Esta 

auto-ironia, presente nos mais moderados, e qualidade fundamental do além-do-homem, 

Nietzsche chama de vontade de poder e a tradição cristã chama de caritas.   

Como critério para colocar em jogo a nossa sociedade, que se caracteriza pelo seu 

politeísmo, apresenta-se a caritas, que traz em si esta dose de auto-ironia, que permite por em 

suspenso nosso sistema de valores, porque o reconhecemos não mais como transcendental, 

como supremo, mas em sua historicidade como herança cultural (proveniência) e produção 

humana (e isto revela sua finitude, seu limite, sua contingência).   

E também o cristianismo, que perpassa o Ocidente, poderá desenvolver sua vocação 

universalista aceitando uma boa dose de ironia para consigo mesmo, que é propriamente a 

caritas (e o evento da kenosis já contém essa boa dose de ironia). 
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