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APRESENTAÇÃO

 A revista científica Scientia Una é um projeto editorial da FOCCA – Faculdade 
de Olinda, cuja organização compete ao Núcleo de Iniciação Científica e de 
Relacionamento com o Egresso – NCE desta IES, com tiragem anual e que este 
ano, confere-se em pauta sua 14ª edição. 
 Vocacionada para os grandes temas das ciências sociais, a revista direciona-
se a estudantes, professores, pesquisadores e profissionais que partilham 
interesses e preocupações, em especial, àquelas que contribuem com a difusão 
do conhecimento produzido no âmbito da nossa academia.
 A revista tem como missão compartilhar informações e competências obtidas 
a partir de uma investigação científica promovida e orientada por professores 
da faculdade, todavia, podendo ser de autoria de alunos graduandos e pós-
graduandos de qualquer instituição de ensino superior do Brasil ou do exterior, 
que visem o contributo para uma discussão pertinente e útil ao desenvolvimento 
da humanidade.
 Atento aos grandes desafios que marcam o mundo contemporâneo, o 
conselho editorial da revista Scientia Una privilegia os temas que contribuam 
com a melhoria do conhecimento sobre a realidade socioambiental do estado 
de Pernambuco e Região, porém sem perder a visão do homem em um mundo 
cada vez mais globalizado.
 No aspecto qualitativo, tem-se uma constante preocupação com a manutenção 
de um elevado padrão de qualidade editorial, orientado por padrões normativos 
internacionais de excelência, assegurando a qualidade dos artigos científicos 
através de um processo de revisão anônima (blind review) por uma comissão 
científica de prestigiados pesquisadores de instituições de ensino superior.
 Por tudo isso, acolho e apresento com carinho e admiração essa 14ª edição da 
revista Scientia Una, com a certeza da utilidade que ela terá para todos aqueles 
que buscam entender e compreender melhor as variáveis e os fenômenos que 
imputam, provocam e desafiam o homem contemporâneo na busca do bem 
viver social e ambientalmente sustentável.

Prof. Luciano Ramos Brasileiro, MSc.
          Diretor Acadêmico 
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A APRENDIZAGEM COOPERATIVA NO ENSINO 
SUPERIOR

Valéria Cristina de Andrade Barros*

val-barros@uol.com.br
Fernanda Muniz Brayner Lopes**

braynerlopes@gmail.com

RESUMO
Este artigo visou apresentar os princípios da Aprendizagem 
Cooperativa no Ensino Superior, como alternativa de aplicabilidade nas 
salas de aula do curso de Ciências Contábeis. Os resultados apontam 
para o desconhecimento destes princípios, e consequentemente, a não 
aplicação em sala de aula, torna-se necessário promover formações 
contínuas aos docentes no sentido de prepará-los para essa prática 
pedagógica, como forma de articular o conhecimento científico 
específico da área, ao desenvolvimento de valores morais e sociais 
esperados de um profissional de Ciências Contábeis. 

Palavras-chave: Aprendizagem Cooperativa. Ciências Contábeis. 
Ensino Superior. Prática Pedagógica. 

_________________________
* Mestra em Administração Rural e Comunicação Rural (UFRPE), Graduada 
em Administração (ESUDA) e em Ciências Contábeis (UFPE), Professora e 
Coordenadora do curso de Ciências Contábeis da FOCCA. Doutoranda em 
Educação pela Universidad Internacional SEK (Chile).
** Mestra em Ensino das Ciências (UFRPE), Especialista em Ensino de Ciências 
Biológicas (FAINTVISA), Graduada em Ciências Biológicas (UNICAP), Professora 
da Secretaria de Educação de Pernambuco (SEDUC-PE). Atua nas áreas de Ensino 
de Biologia e Formação de Professores. Doutoranda do Programa de Ensino das 
Ciências (UFRPE).
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ABSTRACT
This article aimed to present the principles of Cooperative Learning 
on Higher Education, as alternative of applicability in the Accounting 
classrooms. Some questionnaires were applied to teachers and 
students of the eighth grade of a College in Olinda, Pernambuco, to 
collect concepts about the knowledge and the application of these 
principles. The results point out the unknowing of these principles, 
and consequently, the non-application in the classroom. From 
these indications, it becomes necessary to promote continuous 
formation to the teachers of these courses, in order to prepare them 
to this pedagogical practice, as a way to articulate specific scientific 
knowledge of the area, to the development of social and moral values 
expected from a professional of Accounting.
Keywords: Accounting. Cooperative Learning. Higher Education. 
Pedagogical Practice. 

INTRODUÇÃO
O presente artigo se trata do estudo da Aprendizagem 

Cooperativa no ensino superior e abordará uma prática pedagógica 
para o ensino e aprendizagem no curso de Ciências Contábeis. Serão 
apresentados os conceitos necessários à importância de formar alunos 
que entendam os procedimentos contábeis, porém tenham uma visão 
mais ampla do mundo e a importância de um trabalho compartilhado 
com os pares, cujo viés imprescindível é a interdependência positiva 
e a responsabilidade individual.

A Contabilidade é uma ciência social aplicada e tem como 
objetivo mensurar o patrimônio das empresas, seu surgimento remete 
a 4.000 a.C. e atualmente tem uma função essencial para a tomada de 
decisão nas empresas, pois através dos seus relatórios os empresários 
traçam planejamentos estratégicos a curto, médio e longo prazo. 
Atualmente o Contador é um dos profissionais mais requisitados 

no mercado de trabalho e exerce uma função fundamental para as 
empresas: pequenas, médias ou grandes corporações privadas ou 
entidades públicas e necessitam desse profissional, terceirizado ou 
funcionário, é uma profissão bastante procurada pelos estudantes que 
pretendem ingressar no ensino superior no Brasil. 

Nos últimos vinte anos com a evolução tecnológica 
os procedimentos contábeis nas empresas e nos escritórios de 
contabilidade foram todos informatizados.

Atualmente o conhecimento é fundamental para a tomada de 
decisão e em função dessas mudanças o profissional da área Contábil 
deverá ter uma formação técnica, uma formação humana, bem como 
a constante preocupação com as respostas dos porquês de um mundo 
globalizado e que necessita que o aprendiz esteja apropriado de 
conhecimentos e aprendizagens necessários para exercer e sugerir 
tomadas de decisões, para as empresas que os mesmos atendem. 

A proposta de uma Aprendizagem Cooperativa no Ensino 
Superior é uma das alternativas apontadas nesse estudo, pois os seus 
princípios levados para a sala de aula tornam o espaço pedagógico 
privilegiado, oportunizando uma formação holística nos estudantes 
de Ciências Contábeis, preparando-os para a convivência social e 
profissional.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O SURGIMENTO DA CONTABILIDADE
A Contabilidade surgiu há cerca de 4.000 a.C quando, a partir 

da preocupação de mensuração dos bens, como afirma Ribeiro Filho 
et al: é conveniente entender que buscar na história antiga da Suméria, 
da Mesopotâmia e do Antigo Reino Egípcio processos rudimentares 
do controle de bens...(2009, p.22). “A sua evolução histórica e 
concepção como ciência fundamenta-se com suas Escolas que 
retratam a evolução e aprimoramento como uma ciência que estuda o 
Patrimônio das entidades”. 

A História da Contabilidade no Brasil tem como marco 
importante a transferência da família Real para o Brasil em 1808 
quando foi instituído o Conselho da Fazenda, que criou três 
Contadorias Gerais, sendo nomeados para estes cargos: João Prestes 
de Mello, Antônio Mariano de Azevedo e Francisco de Paula Cabral 
de Mello. Naquela oportunidade, foi expedido alvará determinando a 
utilização dos métodos das partidas dobradas nos registros contábeis 
dos atos e fatos do processo de escrituração mercantil. (RIBEIRO 
FILHO, J.F. et al).

PERFIL E FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE 
CONTABILIDADE

O perfil foi extraído de um artigo publicado em 2003 de 
autoria do Prof. Marcos Laffin, apresentado no IV Fórum Nacional 
de Professores de Contabilidade — Gramado – RS. e versa a respeito 
da formação dos mesmos, bacharelado cuja estrutura curricular não 

contempla a formação e os saberes pedagógicos. O autor afirma que

O lastro de formação eminentemente técnica do professor 
de contabilidade o prende a uma concepção positivista de 
ciência que, a ser fecunda na área prática e técnica, mas 
igualmente restritiva na concepção do movimento histórico 
da condição humana, acaba por induzir a busca de respostas 
sempre imediatas partir da concepção de que as ideais 
conduzem e transformam o mundo negando, contudo, a 
introspecção e valorando a crença apenas na descrição dos 
fenômenos e não na explicação dos seus porquês. (LAFFIN, 
2003, p.16)

Que competências? Apenas um Ofício para atender ao 
trabalho rígido? Sabendo que atualmente o profissional está voltado 
para um trabalho flexível inclusive com uma formação que entenda a 
diversidade cultural, étnica que se encontra atualmente, é necessário 
não praticar uma educação tecnicista exercida como uma prática 
pedagógica controlada e dirigida pelo professor. 

Nessa perspectiva, o trabalho propõe uma aprendizagem 
cooperativa para o ensino da Contabilidade, propiciando uma 
autonomia e responsabilidade, valores que os alunos encontram no 
cotidiano das empresas que trabalham.

A APRENDIZAGEM COOPERATIVA NO ENSINO 
SUPEIROR

A aprendizagem cooperativa desenvolveu-se principalmente 
na década de 1980 sendo, deste então, objeto de várias pesquisas. 
Observou-se que suas principais vantagens sobre as situações de 
aprendizagem competitivas, nas quais os estudantes trabalham 
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individualmente, são: ganhos acadêmicos (especialmente para 
estudantes com maiores dificuldades de aprendizagem); melhoria 
nas relações sociais; e desenvolvimento social e afetivo entre os 
estudantes. Há ainda evidências de impacto positivo no clima da 
classe e aumento da autoestima dos estudantes. Em linhas gerais os 
estudantes se tornam mais aptos a se colocarem no lugar dos outros 
e a resolver problemas que necessitam de cooperação para serem 
solucionados, além de passar a gostar mais de ir à escola e aprender 
(CARVALHO, 2003). 

Nessa perspectiva, Silva & Gauche (2009, p. 5) complementam 
elencando ações importantes da aprendizagem cooperativa.

Aprendizagem Cooperativa herda muito da perspectiva 
socioconstrutivista, ao promover “tarefas comuns” 
entre os grupos de trabalho; “engajamento social” pela 
preocupação com o outro; “conversações”, em processo 
dialógico, com “membros mais experientes”, ou, pelo 
menos, um processamento do grupo com experiências 
diferentes, que são trocadas dialogicamente, em uma 
proposta de organização articulada pelo professor, mas 
praticada pelos estudantes.

É importante ressaltar que os métodos da aprendizagem 
cooperativa diferem do trabalho em grupo. Nos grupos, não há 
garantia de que a colaboração de cada membro seja necessária para se 
garantir o sucesso.  A aprendizagem é avaliada individualmente e os 
estudantes são também individualmente responsáveis por seus ganhos 
(CARVALHO, 2003).

Um autêntico trabalho em grupo, cooperativo, é proposto por 
Zabala:

A aprendizagem é potencializada quando convergem 
as condições que estimulam o trabalho e o esforço. 
É preciso criar um ambiente seguro e ordenado, 
que ofereça a todos os alunos a oportunidade 
de participar, num clima com multiplicidade de 
interações que promovam a cooperação e a coesão 
do grupo. Interações essas presididas pelo afeto, que 
contemplem a possibilidade de se enganar e realizar 
as modificações oportunas; onde convivam a exigência 
de trabalhar e a responsabilidade de realizar o trabalho 
autonomamente, a emulação e o companheirismo, a 
solidariedade e o esforço; determinadas interações que 
gerem sentimentos de segurança e contribuam para 
formar no aluno uma percepção positiva e ajustada de 
si mesmo (ZABALA, 1998 apud CARVALHO, 2003 
p. 32).

Ainda segundo Zabala, existem várias estratégias para o 
trabalho cooperativo. Os professores e educadores, capazes de 
inventar múltiplas possibilidades, porém tudo depende da participação 
do estudante no processo de ensino, pois é impossível atender às 
diversidades se não considerar os estudantes como agentes educadores 
dos seus pares (ZABALA, 1998 apud CARVALHO, 2003).
 Carvalho (2003, p. 45) também recomenda a observação de 
três pontos fundamentais para o desenvolvimento da aprendizagem 
cooperativa (Ver figura adiante):

Trabalho ConjunTo, Produção IndIvIdual – Após 
o momento inicial, onde os alunos individualmente 
têm contato com a atividade, iniciam o trabalho 
em conjunto: trocam informações, compartilham, 
explicam, ouvem etc. O trabalho em conjunto é a base 
da dinâmica, e a produção individual se evidencia 
na participação igualitária, no desenvolvimento da 
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autonomia e da responsabilidade.

resPonsabIlIdades e avalIação IndIvIdual – Deve 
ser preocupação do professor que cada aluno tenha 
responsabilidade dentro do grupo, como também uma 
atividade individual no início do trabalho. O fato de 
ter responsabilidade dará importância em todas as 
atividades e a atividade individual fará não se escorar 
no grupo para produzir;

aComPanhamenTo do Professor – É de fundamental 
importância o professor verificar quem está ou não 
participando da atividade, manter a ordem, perceber 
quem está tendo dificuldades em realizar as atividades, 
ajudar quem está com dificuldades, cuidar do silêncio, 
observar se a dinâmica de grupo funciona para a 
atividade proposta, perceber se suas explicações 
foram suficientes para desenvolverem as atividades 
ou se precisarão de novas explicações e iniciar um 
processo de avaliação do rendimento e aprendizagem 
observando as atividades dos grupos.

Figura - Pontos fundamentais da aprendizagem cooperativa.

 

                          Fonte: Adaptado de CARVALHO, 2003 p.45
 1. Trabalho conjunto, produção individual, cooperação, autonomia.
 2. Responsabilidades e avaliação individual.
 3. Acompanhamento do professor.

Johnson et al (1998) apontam cinco princípios que representam 
a cooperação e como o professor, no ensino superior, deve proceder 
para promover um aprendizado baseado nesses princípios, a saber: 
“interdependência positiva, responsabilização individual, interação 
promotora, habilidades sociais e processamento de grupo (p. 94):” 

Primeiro você (o instrutor) assegure-se de que cada 
estudante percebe que está ligado(a) a outros de tal 
maneira a sentir que não terá sucesso algum a não 
ser que os outros também o tenham. Em cada aula, 
você deve estruturar uma interdependência positiva de 
modo a cada aluno assumir uma responsabilidade de 
aprender o material designado, e de certificar-se de 
que todos os membros do grupo o aprendam também. 
Segundo, você deve estruturar uma responsabilização 
individual de tal modo que o desempenho de cada 
aluno seja avaliado: a) dando-se um teste individual 
a cada aluno; b) pedindo para cada estudante explicar 
ao colega o que tem aprendido; ou c) observando cada 
grupo e documentando a contribuição de cada membro.
Terceiro, você deve assegurar-se de que os alunos 
promovam, face-a-face o sucesso uns dos outros 
(ajudando, dando assistência, apoiando, animando, 
e valorizando os esforços uns dos outros para 
aprender). 
Quarto você deve ensinar os alunos as habilidades 
sociais necessárias, bem como assegurar-se de que 
elas estão sendo usadas adequadamente. O sucesso 
de um esforço cooperativo exige as habilidades 
interpessoais e o potencial de grupos pequenos.
 Quinto você deve estar consciente de que os 
estudantes levam algum tempo para se engajarem 
no processamento de grupo. É preciso identificar os 
meios para melhorar os processos que os membros 
vêm usando para maximizar seu próprio aprendizado e 
o aprendizado mútuo
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Dessa forma, a prática de sala de aula no ensino superior, 
embasada nos princípios da cooperação, tende a tornar-se espaço 
pedagógico privilegiado, nos quais os estudantes se conscientizam das 
diversas dimensões da vida social e profissional. Portanto, em grupos 
que formalmente utilizam a aprendizagem cooperativa, os instrutores 
precisam seguir alguns procedimentos sugeridos por Johnson et al 
(1998):

•	 tomam um número de decisões antes do processo de 
aprendizagem. Um instrutor tem que decidir sobre os

 objetivos acadêmicos e os objetivos relativos às 
habilidades sociais, o tamanho dos grupos, o método 
de divisão dos alunos entre os grupos, os papéis que 
serão dados aos alunos, os materiais necessários para se 
conduzir a aula, e o modo como a sala será remanejada;

•	 explicam aos alunos a tarefa e o conceito da 
interdependência positiva. Um instrutor define a tarefa, 
ensina as estratégias e os conceitos necessários, explica 
a interdependência positiva e a responsabilidade 
individual, fornece os critérios para o sucesso, e 
especifica as habilidades sociais que se esperam;

•	 monitora a aprendizagem dos alunos e intervém, para 
dar assistência aos alunos, com tarefas ou com

 habilidades interpessoais e de grupo. Um instrutor 
sistematicamente observa e coleta informações de 
cada grupo durante seu trabalho. Quando necessário, 
o instrutor intervém para dar assistência aos alunos 
no sentido de completar com precisão a tarefa, e de 
trabalharem juntos com eficiência;

•	 fazer a verificação e a avaliação da aprendizagem 
dos alunos, e ajudá-los a processar o modo como seus 
grupos podem funcionar bem. A aprendizagem dos 
alunos é verificada cuidadosamente, e o desempenho 
de cada um é avaliado. Os membros dos grupos de 
aprendizagem processam então os modos como podem 
trabalhar juntos com eficiência.

Sendo assim, no processo de ensino-aprendizagem o educador 
precisará ser um mediador e facilitador da autonomia do estudante, 
sendo este o protagonista da construção do seu conhecimento, e o 
educador aos poucos diminui o seu controle sobre a realização das 
atividades realizadas cooperativamente.

METODOLOGIA

Foram entrevistados 4 (quatro) professores do oitavo período e 
6 (seis) alunos do oitavo período do curso de Ciências Contábeis de uma 
Faculdade particular situada na cidade de Olinda, Pernambuco, Brasil, 
objetivando os aspectos do trabalho em grupo cooperativo baseados 
nos princípios que norteiam uma aprendizagem cooperativa, como: 
interdependência positiva, responsabilidade individual, compromisso 
com o grupo, autonomia, dentre outros. Todos estes aspectos além 
de contribuir para um processo evolutivo na aprendizagem articulam 
valores sociais imprescindíveis para um bom desenvolvimento da 
cidadania e preparação para o mundo do trabalho. A amostra do 
presente estudo foi intencional, pois são estudantes concluintes do 
Curso de Ciências Contábeis e já vivenciaram todas as disciplinas 
ofertadas no curso e seus respectivos professores. Essa amostra é 
fundamental.

Na entrevista foram elaboradas as seguintes questões: 

A) Professores
1. Qual o seu primeiro impulso ao pensar em “trabalhos em grupo”? 
De aceitação ou rejeição? Por quê?
2. Na sua prática pedagógica cotidiana utiliza trabalhos com os 
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estudantes distribuídos em grupos? Se sim, como conduz esses 
trabalhos?
3. O que você entende por Cooperação?
4. Já desenvolveu trabalhos em grupo baseados na cooperação? Se 
sim, como ocorreu?
5. Quanto tempo tem de magistério no ensino Superior? 

B) Estudantes 
1. O ensino da Contabilidade ministrado até o presente momento 
gerou em você autonomia, criticidade, reflexão no seu trabalho ou em 
qualquer área que irá executar uma tarefa?
2. Para executar um trabalho ou uma tarefa você utiliza a 
Interdependência – (dependência positiva)?
3. No seu trabalho existem bases de comportamento Igualitário, 
questões Sociais, respeito à diversidade, ao outro?
4. Acredita que nos procedimentos e tarefas na área contábil, é 
necessário que exista uma homogeneidade de compromisso?
5. Já está trabalhando na área contábil ou em outra área. Cite.

Categorização: as categorias foram criadas a partir das respostas 
dos professores e dos alunos aos questionários, apresentadas no 
quadro abaixo.

Categorias Professor Estudantes

Compreendem o trabalho em 
grupo baseado nos princípios da 
Aprendizagem Cooperativa;

1 _

Não compreendem o trabalho em 
grupo baseado nos princípios da 
Aprendizagem Cooperativa;

3 6

Há aplicabilidade do trabalho em 
grupo baseado nos princípios da 
Aprendizagem Cooperativa;

_ _

Pode ser observado no quadro 1 que não há compreensão dos 
princípios que baseiam o trabalho em grupo cooperativo apresentados 
nas respostas de três professores referentes à segunda questão do 
questionário em tela:

P1 – Sim, estudos de caso e pesquisa para apresentação;
P3 – Sim, para atingir objetivo específico;
P4 – Sim, procuro socializar os trabalhos apresentados 
de tal forma que todos possam compartilhar o assunto, 
trocando ideias ao invés de trabalharem sozinhos;

Foi observado que apenas um professor aproximou-se um 
pouco do objetivo da pergunta ao colocar:

P2 – Sim, Os objetivos do trabalho são apresentados, 
mediante a recomendação de que o grupo tenha um 
líder (pode ser alternado) é um relator. São marcadas 
as orientações, dia e horário da apresentação e debate. 

Quando há referência aos estudantes, nenhum respondeu 
satisfatoriamente, evidenciando um desconhecimento dos princípios 
que norteiam o trabalho em grupo baseado na cooperação, como 
mostram algumas respostas referentes à segunda questão:
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E1 – Sim, mas se precisar não custa nada pedir uma 
ajuda;
E3 – Sim, pois sou estagiária, faço meu trabalho, 
mas quando tenho alguma dúvida pergunto sempre a 
alguém que supervisiona o meu trabalho.
E5 – Sim, sempre.

Dentre os princípios da aprendizagem cooperativa, segundo 
Carvalho. A aprendizagem é avaliada individualmente e os estudantes 
são também individualmente responsáveis por seus ganhos, e reforçam 
Silva & Gauche (2009) quando enfocam que a

Aprendizagem Cooperativa herda muito da perspectiva 
sócio construtivista, ao promover “tarefas comuns” 
entre os grupos de trabalho; “engajamento social” pela 
preocupação com o outro; “conversações”, em processo 
dialógico, com “membros mais experientes”, ou, pelo 
menos, um processamento do grupo com experiências 
diferentes, que são trocadas dialogicamente, em uma 
proposta de organização articulada pelo professor, mas 
praticada pelos estudantes (p.5).

Dessa forma, inferi-se que para compreender a aprendizagem 
cooperativa é necessário conhecer os princípios que a norteiam, para 
uma posterior aplicabilidade.

Em relação à aplicabilidade pode ser observado que nem o 
professor nem o estudante têm em seu cotidiano uma prática embasada 
no trabalho em grupo cooperativo, referenciada nas respostas das 
questões 4 (quatro) do professor e 1 (um) do estudante:

P1 – Sim, muito bem;
P4 – Sim. Desenvolvido e fundamentado em princípios 
de cooperação entre os participantes;

E3 – Sim, pois pude explorar mais a área e ter mais 
conhecimento e critério ao executar meu trabalho;
E5 – Gerou uma reflexão em quando eu vou executar 
uma tarefa, reflito, presto bastante atenção para 
executá-la.

A discrepância entre as respostas dos professores e estudantes 
é notória, quando baseado nos princípios que norteiam o trabalho 
em grupo em uma perspectiva da aprendizagem cooperativa. Isto 
prova que a formação docente é tecnicista, positivista, centrada nesse 
docente e estruturada por um currículo que reforça a centralidade no 
docente, como afirma Laffin (2003).

Nesse sentido, é imprescindível que na formação do 
professor de contabilidade para o ensino superior os 
saberes pedagógicos estejam inseridos no contexto 
sócio-cultural da produção de uma especificidade, 
neste caso a Ciência Contábil. Necessitam articular-se 
à especificidade da profissão docente para constituir a 
vida profissional não apenas do sujeito professor mas 
também sobre aqueles que exerce influência (p.14).

O autor complementa dizendo que 

Esse formato curricular evidencia ainda a centralidade 
do processo ensino-aprendizagem na figura do 
professor, via transmissão de conhecimentos, recortados 
à sua significação, inibindo consequentemente para 
o aluno o desenvolvimento de atividades de pesquisa 
e extensão que contextualize significações em seu 
processo de formação e cidadania tanto quanto para o 
exercício da profissão (p.12).

Diante do exposto acima, fica claro que a forma como o curso 
é estruturado e a formação do professor baseada no tecnicismo — que 
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outrora era critério para a inserção no mercado de trabalho voltado 
para o capitalismo — não dão espaço mesmo na contemporaneidade, 
que exige uma formação completa do sujeito para uma prática 
pedagógica embasada na autonomia e desenvolvimento de valores 
morais e sociais.

CONCLUSÃO
A formação do profissional de Ciências Contábeis, por ser 

tecnicista e voltada para o mercado de trabalho, precisa contemplar em 
sua carga horária disciplinas pedagógicas para aqueles que desejem 
ingressar no ensino superior dos cursos de Ciências Contábeis;

A prática do professor do Ensino Superior do Curso de Ciências 
contábeis é, na sua maioria, embasada no que o mercado de trabalho 
necessita, do ponto de vista prático e técnico. Porém, é necessário que 
esse docente tenha ao longo de sua caminhada na docência, formações 
contínuas que o prepare para a formação completa do seu estudante e 
não apenas a tecnicista;

Desenvolver na sala de aula atividades em grupo com o viés 
da aprendizagem cooperativa pode ser uma alternativa para articular 
o conhecimento científico específico da área e os valores sociais e 
morais tão necessários ao profissional do século XXI.
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RESUMO
A proposta desse trabalho incide sobre algumas produções textuais 
e discursivas de jovens e adultos inscritos no Programa Chapéu de 
Palha, na área do campo, localizada na região da Zona da Mata, 
em Pernambuco, sob o ponto de vista dos estudos discursivos 
sobre gêneros textuais em uma perspectiva sociointeracionista 
da linguagem e etnográfica do letramento. Com isso, objetiva-se 
realizar uma análise comparativa das cartas da diagnose inicial e das 
cartas produzidas no final do curso acima referido, com ênfase para 
a organização sintática e propósito comunicativo. Para tanto, além 
de uma pesquisa de campo, objetivando a observação do fenômeno 
foram selecionados catorze exemplares do gênero em tela, sendo sete 
da diagnose inicial e sete da diagnose final. Uma das constatações 
empíricas que o resultado revela é um desenvolvimento de letramento 
pouco expressivo, demonstrando uma tendência em curso: subjaz o 
modelo autônomo de letramento trabalhado com os alunos.

Palavras-chave: Cartas. Educação de Jovens e Adultos. Gêneros 
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ABSTRACT
The proposal of this work focuses on some textual and discursive 
productions made by young people and adults registered in the Straw 
Hat Program, in the countryside zones, located in Zona da Mata 
Region, in Pernambuco, from the point of view of the discursive study 
about textual genres under a sociointerationist perspective of language 
and an ethnographic literacy. With this, the objective is to analyze 
comparatively the initial diagnosis letters and the letters produced 
in the end of the course, emphasizing the syntactic organization and 
the communicative purpose. For this, besides a field research for the 
phenomenon observation, fourteen copies of the shown gender were 
selected: seven from the initial diagnosis and seven from the final 
diagnosis. One of the empirical observations that the result reveals 
is a development of a non-expressive literacy, showing an ongoing 
trend: it underlies the autonomous model of the literacy worked with 
the students.

Keywords: Letters. Literacy. Textual Genres. Young People and 
Adults Education. 

INTRODUÇÃO

Esse trabalho enfoca uma análise comparativa nas cartas 
produzidas por jovens e adultos do campo. Esses gêneros textuais 
utilizados neste contexto servem como uma das formas de incentivar 
o educando a adentrar no mundo letrado, produções textuais essas 
propostas pela Secretaria de Educação de Pernambuco. Como 
também, ser imprescindível obter uma avaliação diagnóstica de como 
esse público se encontra, em termos de letramento, na modalidade 
escrita da língua. Objetiva-se, com isso, (i) analisar e descrever os 
recursos linguísticos, tais como (ii) organização sintática, formas 

de tratamento, além de (iii) analisar o propósito comunicativo, para 
avaliar o que escrevem e para quem, observando o nível do letramento 
desenvolvido.

O interesse dessa pesquisa recai nessa temática, por se entender 
que o homem do campo, agricultor, que não frequentou a escola em 
tempo da faixa etária normal para aquisição e desenvolvimento do 
letramento, e hoje participa desse programa em apenas três meses, 
período da entressafra, demonstra certo interesse em desenvolver uma 
habilidade, no caso, a escrita e capacidade discursiva, mesmo em um 
tempo estipulado com o mínimo para desenvolver esse processo de 
aprendizagem, dadas as condições insuficientes de desempenho dos 
aprendizes. 

Assim, é nesse cenário que a problemática em relação a esse 
contexto busca uma elucidação acerca de como são as produções 
textuais dos estudantes, uma vez que o trabalho didático conduzido em 
sala de aula pelo professor é direcionado para um público heterogêneo, 
que vai do não alfabetizado ao alfabetizado, e deve atingir o efeito 
desejado, ou seja, a produção de cartas. Com um público dessa 
natureza, como trabalhar didaticamente com o não-alfabetizado e o 
alfabetizado para a produção textual de uma carta? Supõe-se que os 
professores contratados para esse programa estão apenas preparados 
para desenvolver didáticas para um público já alfabetizado, não 
obstante a proposta do programa ser alfabetizar, presume-se que a 
realidade aponta para uma clientela híbrida.
 Para tanto, assume-se a concepção sociointeracionista de 
linguagem como um lugar de interação humana, como o lugar de 
constituição de relações sociais. Assim, a linguagem se faz pela 
interação comunicativa mediada pela produção de efeitos de sentido 
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entre interlocutores, em uma dada situação e em um contexto sócio-
histórico e ideológico, sendo que os interlocutores são sujeitos que 
ocupam lugares sociais (cf. BAKHTIN, 2004). Além dos estudos 
acerca dos gêneros textuais e discursivos postulados por Swales 
(1990); Bazerman (2005), Marcuschi (2003) e Silva (2002), com 
suas contribuições sobre o gênero textual carta, e Koch (2004), 
sobre a organização sintática. Por fim, o letramento que, sob a luz 
de orientação etnográfica, observam o que os indivíduos fazem com 
seus conhecimentos de leitura e escrita e quais gêneros textuais têm 
relação com suas vidas, conforme Dionísio (2007) e Street (1984), e 
como prática social em Soares (2002) e Kleiman (1995).

Em relação à natureza dessa pesquisa, os procedimentos 
apropriados foram pautados na abordagem qualitativa, em que se 
abordou uma investigação em um ambiente escolar, sendo utilizado 
como universo da pesquisa o Programa Chapéu de Palha, com 
atenção para a Educação de Jovens e Adultos, e como sujeitos, dois 
professores polivalentes e vinte alunos/agricultores inscritos no 
programa. Como os professores envolvidos haviam participado de 
uma formação, sendo orientados para esse fim e quanto ao processo 
de ensino e aprendizagem, o interesse limitou-se às produções 
textuais dos alunos. A Secretaria de Educação do Estado propôs aos 
professores que deveriam realizar uma avaliação diagnose no início 
do curso e outra, no final. O gênero textual escolhido para a realização 
dessas avaliações foi a carta. 

Assim, o estudo debruçou-se nessas avaliações. Então, após 
a participação dos professores nessa formação, foi solicitado a 
esses profissionais a colaboração e autorização para participação da 
pesquisa em suas salas de aula, utilizando como técnica a pesquisa 

ação não-participante, no início do curso e no final, momentos em 
que haveria a produção textual das cartas. Nesse instante, observou-
se a concepção de linguagem concebida para prática realizada com 
os gêneros textuais em tela pelos professores que, no atual contexto, 
deve-se focar na concepção sociointeracionista. Após esse período, 
foram disponibilizadas para apreciação e análise as versões originais 
dessas produções, com um corpus composto por trinta cartas, de duas 
turmas. Foram selecionados, como amostra aleatória, sete exemplares 
no início do curso e sete no final.

1. GÊNERO TEXTUAL/ DISCURSIVO

 Para fundamentar essa pesquisa, a princípio, houve 
embasamento na perspectiva sociointeracionista, desenvolvida 
por Bakhtin (2004), que entende a linguagem como entidade viva, 
considerando-a como um signo ideológico, que faz parte da interação 
os seres sociais, responsável pela reflexão e refração de suas realidades 
específicas.

Partiu-se dos postulados de Swales (1990) acerca dos gêneros 
textuais em que este propõe uma teoria integrada de gêneros que 
envolvem os participantes da comunidade discursiva, os eventos 
comunicativos e as convenções socioculturais, cada tópico convergindo 
na direção de uma mesma finalidade. Dessa forma, Swales chega a 
algumas definições, dentre elas:

a. Um gênero é uma classe de eventos comunicativos que 
compreende tão somente o próprio discurso e seus participantes, “mas 
também, o papel do discurso e o ambiente de sua produção e recepção, 
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incluindo suas associações culturais e históricas” (SWALES, 1990, 
p. 46). Para esse autor, em um evento comunicativo, seus membros 
compartilham os mesmos propósitos comunicativos. Esses propósitos 
são reconhecidos pelos membros especialistas da comunidade 
discursiva de origem e, portanto, compõem o conjunto de razões para 
o gênero. Tais razões moldam a estrutura esquemática do discurso e 
impõem limites à escolha do conteúdo e do estilo (SWALES, 1990, 
p. 58).

b. Propósito comunicativo: principal critério que transforma 
um grupo de eventos comunicativos em um gênero particular. Swales 
esclarece que o primeiro e determinante fator de concernência a um 
gênero está mais no compartilhamento do mesmo propósito do que em 
particularidades de forma ou mesmo algum outro critério. Enfatiza, 
ainda, que não é incomum um gênero ter mais de um propósito 
comunicativo.

c. Exemplares de gêneros variam em sua prototipicidade: 
Para Swales, além do propósito comunicativo, outros aspectos e 
características seriam necessários para determinar um gênero. Mostra, 
então, que há duas formas de ver essa questão: (i) a abordagem de 
definição, em que o autor utiliza um dos pontos de vista discutidos 
para a problemática da definição, para empregá-lo na definição dos 
diferentes tipos de gêneros; (ii) e a da semelhança por família na 
qual Swales (1990, p.49) ressalta que “ uma teoria de semelhança 
de família possa fazer qualquer coisa se parecer a qualquer coisa”. 
O autor, então, esclarece que existem algumas propriedades, como 
forma, estrutura e audiência, cuja função é identificar “até que ponto 
um exemplar é prototípico de um determinado gênero” (SWALES, 
1990, p. 52). Grifos nossos.

 d. A lógica subjacente a um gênero estabelece restrições a 
possíveis contribuições em termos de conteúdo, posição e forma. 

Os participantes de uma comunidade discursiva, na realização 
de seus propósitos, usam gêneros que, para serem admitidos pela 
própria comunidade, devem ser convencionados e reconhecidos 
nas perspectivas de conteúdo, posição e forma. A ideia é a de que 
o reconhecimento dos propósitos fornece as bases, enquanto estas 
admitem convenções que restringem a participação de membros 
incipientes ou não-membros, que pouco as conhecem.

Para melhor entender o conceito de gênero preconizado por 
Swales, é importante que se compreenda também o que ele define 
por comunidade discursiva. Assim, as comunidades discursivas são 
vistas pelo autor como “redes sócio-retóricas que se formam a fim 
de atuar em favor de um conjunto de objetivos comuns” (SWALES, 
1990, p.9). Infere-se, então, que essas comunidades caracterizam-se 
pela familiaridade com determinados gêneros, os quais são utilizados 
com propriedade por seus membros, em função de seus objetivos 
particulares. O autor enfatiza que “os gêneros são propriedades das 
comunidades discursivas; o que quer dizer que os gêneros pertencem 
a comunidades discursivas, e não a indivíduos” (SWALES, 1990, p.9).

Entende-se, então, que os gêneros estão situados no interior das 
comunidades discursivas e por elas são utilizados de acordo com os 
propósitos sociorretóricos a que se prestam. Os indivíduos integrantes 
de comunidades discursivas dominam e utilizam, no caso, convenções 
particulares de gêneros que são desconhecidas aos estranhos. O uso 
dessas convenções, notadamente excludentes de quem seja estranho 
ao grupo, especifica a admissão dos membros particulares a uma dada 
comunidade discursiva.
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2. GÊNERO TEXTUAL CARTA

Na história das atividades comunicativas mediadas pela 
escrita, a carta foi um dos primeiros gêneros textuais que viabilizou 
a construção de relações interativas à distância. Essa prática, 
segundo Bazerman (2005), implicou o surgimento de uma complexa 
reorganização de padrões de interação humana, na medida em que se 
gerava uma nova forma de interação social, independente do aqui e 
agora, através da qual se podiam promover as transações sociais entre 
os indivíduos, construir novos contatos interpessoais, consolidá-los, 
desfazê-los, refazê-los, entre outros. Assim, Bazerman enfatiza que 
as cartas desempenharam um papel significativo no surgimento dos 
gêneros epistolares.

Para Bazerman (2005), a própria natureza do funcionamento 
sociocomunicativo da carta – uma interação direta entre duas partes 
(remetente e destinatário); a confiabilidade atribuída ao documento; 
a possibilidade da troca da correspondência; a construção e 
envolvimento de relacionamentos específicos em circunstâncias 
específicas – demonstram ter criado condições para a necessidade 
de novas práticas comunicativas, ou seja, de novos usos sociais da 
escrita.

Para esse autor, as cartas, aparentemente simples por 
dirigirem-se direta e claramente às relações sociais, a remetentes e 
destinatários particulares, mostram motivação social que envolve e 
explica a existência dos mais diversificados gêneros de que dispomos. 
Pode-se adiantar que o gênero carta em questão conserva algumas 
características do gênero carta postulado pelos estudiosos que 
compõem esse trabalho, como a presença de um destinatário, um 

elevado teor de informalidade, uma notável relação de responsividade1 
em relação ao texto com o qual se comunica, dentre outras, mas 
também diferenças acentuadas, por exemplo, o fato de pertencer a 
uma cadeia genérica distinta da carta comum, em sua maioria, com 
expressiva objetividade.

Nas produções textuais das cartas haverá sempre o 
entrecruzamento das características gerais do gênero, com valores 
atribuídos pelo remetente à situação de ação de linguagem específica 
e única em que o produtor de texto vive, surgindo, então, o estilo como 
efeito da individualidade do escritor. No entanto, as características do 
gênero não são descartadas, mas adaptadas à forma de escrever do 
autor, não podendo ser considerada variedade de gênero. Há marcas 
linguísticas e estruturas que singularizam as epístolas, tais como: (i) 
a data e o local no roda-teto da folha, na carta pessoal; (ii) a epígrafe, 
na carta oficial; (iii) o emissor e o receptor, na petição. Todavia, como 
exemplifica Marcuschi (2003, p.30), “uma carta pessoal ainda é uma 
carta, mesmo que a autora tenha esquecido de assinar o nome no final 
ou só tenha dito no início: ‘querida mamãe’”.

Do ponto de vista formal do texto, as cartas, hoje, têm uma 
estrutura básica composta de abertura, corpo (desenvolvimento) e 
encerramento. Segundo Silva (2002), esses elementos são abalizados 
como etapas da composição textual do gênero. Normalmente as 
etapas de abertura e de encerramento são constituídas de sequências 
discursivas, prototípicas, altamente recorrentes, que expressam 
notoriamente a natureza do relacionamento dos interlocutores, a 
 
1 Expressão utilizada por Mikhail Bakhtin. Segundo a concepção bakhtiniana, a 
atitude do interlocutor é sempre responsiva, ou seja, ele passa a ser um respondente 
em maior ou menor grau (BAKHTIN, 1997, p.272).
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finalidade que efetiva a interação em curso e, sobretudo, o caráter 
dialogal2 e dialógico3 desse gênero. No que tange à etapa que 
compreende o corpo da carta, não apresenta marcas estereotipadas, 
em termos discursivos e interativos, que sinalizem o seu início ou 
o seu fim. Em geral, as etapas de abertura e de encerramento que 
emolduram a interação, acabam cumprindo o papel de indicar o 
momento quando se inicia e finda o corpo da carta. Assim, estes 
elementos básicos organizam e contribuem para a unidade do texto. 

Como mencionado anteriormente, é possível encontrar nas partes 
de uma carta as marcas estruturais como: lugar, tempo, destinatário, 
remetente, saudação, despedida, entre outras que possibilitam, devido 
à diversidade existente em circulação na sociedade, uma variedade de 
cartas com nomes classificatórios diferentes, criados na intenção de 
divulgar o que se quer comunicar nos dias atuais, o e-mail e outros 
gêneros que surgiram no suporte virtual funcionam como o meio mais 
rápido e simples para a comunicação.

De acordo com Silva (2002), o texto epistolar, em 
relação à organização e à disposição das etapas, baseia-se em 
movimentos interativos e discursivos que refletem a natureza do 
evento comunicativo produzido pela carta. São esses movimentos, 
circunscritos na atividade global do texto epistolar, que identificam 
como o escrevente, ao longo da interação, refletidamente ou não, vai 
construindo o texto, orientado por uma lógica pragmática, que sugere 
minimizar ali a ausência do correspondente, melhor dizendo, a um 
só tempo, pelo diálogo escrito, o escrevente procura não só se fazer 

2 Atos de linguagem produzidos por dois ou mais interlocutores, similar a uma  
interação face a face.
3 Concepção interacional em que os sujeitos são vistos como atores, construtores 
sociais em um texto.

presente como também tornar presente seu interlocutor.
Bakhtin ([1979]1997) postula que a interação que se observa 

nas cartas serve como um espaço fundamentalmente social e dialógico 
e afigura-se tanto constitutiva como mediadora dos processos de 
socialização e dos processos de identificação dos sujeitos em que se 
instauram as relações de intersubjetividade. Nas cartas, os sujeitos (os 
remetentes) falam de si, dos outros, dos episódios de seu cotidiano, 
dos projetos de vida, dos desafetos, das relações afetivas que têm com 
seu interlocutor.

É pertinente dizer que é através dos conteúdos textuais das 
cartas que são trazidos à interlocução discursos da vida cotidiana, 
materializados linguisticamente nos textos, que deixam entrever o 
modo como os participantes da carta significam, representam (e agem 
sobre) uma realidade ali recortada. Os sujeitos têm a possibilidade 
discursiva e interativa de refletir, narrar e descrever fatos e, assim, 
partilhar as suas experiências cotidianas e os seus sentimentos com 
quem interage, de um determinado evento em curso, dos temas atuais 
e do passado.

3. LETRAMENTO
 

Foram adotados, no presente texto, os novos estudos acerca do 
letramento que, sob a luz de orientação etnográfica, observam o que 
os indivíduos fazem com seus conhecimentos de leitura e escrita e 
quais gêneros textuais têm relação com suas vidas, conforme Dionísio 
(2007) e Street (1984). 
 Nessa perspectiva, busca-se compreender as práticas de 
letramento de comunidades e grupos específicos situados em 
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um contexto sócio-histórico determinado. Assim, o letramento é 
concebido como diversas práticas sociais, no plural, relacionado às 
interações cotidianas e, no contato com discursos diversificados e 
vários modelos culturais no âmbito local e global, de maneira crítica, 
é essencial à formação dos sujeitos, uma vez que os indivíduos se 
constituem letrados nas e pelas interações verbais. No contexto da 
escolarização, aprende-se um determinado discurso, podendo os 
sujeitos se tornar capazes de produzir textos de letramento, no entanto, 
estes mesmos sujeitos podem continuar incapazes de trabalhar com os 
usos cotidianos de leitura e escrita em contextos não escolares, lembra 
Soares (2002). 
 Nesse foco, quando apenas se desenvolve esse letramento, 
realiza-se uma prática de escolarização denominada autônoma, 
presumindo que o conhecimento do sistema linguístico, por ele 
mesmo, viabilizaria a interação através do uso da língua em diferentes 
esferas sociais. Já o letramento ideológico, em seu bojo, contempla as 
estruturas de poder que organizam a sociedade e como essas podem 
influenciar nas diversas práticas sociais. 
 O letramento, nessa ótica, é resultante de uma construção, 
produzido por diferentes fatores como as práticas sociais em que o 
sujeito está inserido, os tipos de usos sociais da escrita que são propostos 
durante o aprendizado, as negociações estabelecidas entre professor e 
estudante nesse processo. Nesse ponto, Street (1984) observa que as 
diversas maneiras como os indivíduos utilizam e entendem a leitura e 
escrita estão intrinsecamente em si mesmas perpassadas por conceitos 
de conhecimento, identidade e de ser. 
 Na visão de Kleiman (1995), o letramento é um conjunto 
de práticas sociais em que há implicações fundamentais nos 

seus modelos específicos para as formas pelas quais os sujeitos 
envolvidos constroem relações de identidade e poder. No que tange 
a ‘poder’, entende-se o poder de manipulação e organização de 
vocábulos para expressar ideias e necessidades de uma sociedade 
cada vez mais inserida no mundo das letras. Portanto, esse estudo 
assume o modelo ideológico de letramento por entendê-lo como 
consequência não da escrita em si mesma, mas dos processos sociais 
e historicamente situados de aquisição e uso da língua escrita. 

4. O PROGRAMA CHAPÉU DE PALHA

Para tanto, escolheu-se a edição do Programa, ano 2010, 
para realizar este estudo. O referido programa versa sobre uma ação 
de políticas públicas, criado pelo ex-governador de estado Miguel 
Arraes, em 1988, e resgatado pela atual gestão, desde 2007, com o 
objetivo de atender cerca de vinte mil famílias, da zona canavieira, 
desempregadas durante o período da entressafra da cana de açúcar e 
sua meta pauta-se em: fortalecer a cidadania do homem no campo, 
investindo na alfabetização, no reforço escolar para jovens e adultos, 
na educação ambiental e na recuperação de áreas ambientalmente 
degradadas por meio de plantio de mudas e da recomposição da mata 
ciliar. Esse programa envolve parcerias com outras secretarias de 
estado para atingir seu objetivo.
 Para execução do Programa, os professores contratados 
recebem uma orientação de  oito horas, com uma abordagem teórico-
metodológica de se trabalhar com o letramento voltado para esse 
público, a partir de uma metodologia de cunho enunciativo-discursiva 
em que subjaz uma concepção de linguagem sociointeracionista, 
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posição epistemológica adotada em diversas áreas do conhecimento, a 
qual defende a tese de que os comportamentos humanos procedem de 
um processo histórico de socialização proporcionado, especialmente, 
pela emergência e pelo desenvolvimento de elementos semióticos. 
Assim, é imprescindível que o sujeito, para além do domínio do código, 
seja nas modalidades oral, escrito ou demais linguagens, compreenda 
o caráter ideológico dos discursos presentes no cotidiano, veiculado 
pelos diferentes meios de comunicação.

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

 Das cartas analisadas e comparadas, serão demonstradas a 
organização sintática e o propósito comunicativo. As cartas foram 
produzidas sob as seguintes propostas: (1) Diagnose inicial: Escreva 
uma carta/bilhete para um amigo ou amiga contando o que está 
acontecendo com você nessa sua volta aos estudos no Programa 
Chapéu de Palha; (2) Avaliação final: Escreva uma carta/bilhete para 
um (a) amigo (a) contando como foi o Programa Chapéu de Palha, o 
quê significou, o que vai fazer falta para você. Como ficou confuso 
para as professores sobre qual gênero textual deveria ser trabalhado, se 
carta ou bilhete, devido às especificidades de cada um desses gêneros, 
ficou acertado, durante a capacitação dos professores, de que seria um 
bilhete em formato de carta4, ou seja, poderia ser mais extensivo.

4 Por serem gêneros textuais relativamente próximos, segundo Marcuschi, o que 
importa aqui não é a extensão do texto, mas a sua interação. 

3.1. ORGANIZAÇÃO SINTÁTICA

Quadro 1: Organização sintática5

CARTA DIAGNOSE INICIAL AVALIAÇÃO FINAL

CARTA 01 Voltei a estudar
Foi...estudar, bom seriase 
durasse mais, ganhasse 
lanche

CARTA 02 Voltando a escola Não tem mais, foi bacana

CARTA 03 Bom voltar a estudar Gostei, queriaque tivesse

CARTA 04 Estou gostando estudar, 
aprendendo

Quero estudar, Fale com a 
coordenadora

CARTA 05 Estou aprendendo a ler Foi bom, aprendi, queria

CARTA 06 Tô gostando Foi bom, se tivesse, ia gostar

CARTA 07 Estou voltando, estou 
gostando Deixe estudar, preciso

Fonte: Dados da pesquisa.

Percebe-se, na Diagnose inicial, a utilização de verbos em que 
há uma predominância no mundo comentado, conforme Koch (2004), 
pois o falante se compromete com algo que o afeta diretamente, como 
as locuções verbais no presente do indicativo + gerúndio. Enquanto na 
avaliação final, houve uma recorrência acentuada com o uso de verbos 
pertencentes ao mundo narrado, na forma pretérita, cuja característica 
demonstra uma perda da força e uma atitude mais relaxada, pouco 
comprometida com o discurso. Exceto nas cartas 04 e 07, avaliação 
final, em que os locutores se comprometem no mundo comentado, 
assumindo uma atitude.

5 Os trechos transcritos estão exatamente como foram elaborados pelos alunos.
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No que concerne a esses momentos de produção, verificou-
se que alguns alunos não conseguiram escrever pelo fato de ainda 
não dominarem o código linguístico, exercendo, então, a professora 
a função de copista. Fica evidente a frustração e o não feedback do 
processo de ensino e aprendizagem. Curiosamente foi observado 
que uma das professores não possuía conhecimentos em relação às 
estruturas e especificidades do gênero textual em tela.

No entanto, nos exemplares analisados percebe-se a tentativa 
de o indivíduo se inserir no mundo letrado, há uma construção, 
mesmo que pareça insignificante, de uma relação social através da 
escrita, como assinala Street (1984), pois nesse espaço se configura 
conceitos de identidade e de ser. Essa afirmação fica evidente no querer 
aprender, conforme demonstram as expressões no quadro 01, não 
obstante a presença da forma mais relaxada e pouco comprometida 
com o discurso, assim como também surge na construção das relações 
de poder, conforme Kleiman (1995), na manipulação e organização 
de vocábulos para externar ideias.

3.2. PROPÓSITO COMUNICATIVO
Quadro 2: Propósito Comunicativo

CARTA DIAGNOSE INICIAL AVALIAÇÃO FINAL

CARTA 01 Está feliz As aulas deveriam durar por 
mais tempo + lanche

CARTA 02 Voltou a estudar As aulas deveriam durar mais

CARTA 03 Está feliz As aulas deveriam durar mais 
+ merenda

CARTA 04 Aprendendo muitas coisas Gostaria de mais tempo para 
estudar

CARTA 05 Aprendendo a ler Gostaria de aprender mais

CARTA06 Gostou de voltar a estudar Gostaria que tivesse merenda

CARTA 07 Gostou de voltar a 
estudar Gostaria de estudar mais

Fonte: Dados da pesquisa.

A partir da proposta das produções textuais da diagnose inicial 
e avaliação final, assim como o contrato comunicativo estabelecido 
entre professor e alunos no tocante ao propósito comunicativo na 
produção discursiva das cartas, verificou-se que na diagnose inicial 
“Escreva um bilhete para um amigo ou amiga contando o que está 
acontecendo com você nessa sua volta aos estudos no Programa 
Chapéu de Palha”, as produções discursivas limitaram-se a enfocar 
um estado de sentimento do produtor de texto, como “gostou de 
voltar a estudar” e “está feliz”; enquanto na avaliação final, “Escreva 
um bilhete para um (a) amigo (a) como foi o Programa Chapéu de 
Palha, o quê significou, o que vai fazer falta para você”, apenas houve 
correspondência com o propósito comunicativo “o que vai fazer falta 
para você”, como “as aulas deveriam durar mais tempo” e “gostaria de 
aprender mais”, com uma conotação escolarizada, ou seja, produções 
discursivas mais preocupadas com um único leitor, o professor, sem 
o vínculo com a prática social. Também se observou a escassez no 
uso de pronomes de tratamento, só ocorrendo em um bilhete, a forma 
“você”.

Nota-se que são sujeitos que pretendem fazer parte de uma 
comunidade discursiva, compartilhando de um mesmo propósito 
comunicativo, como afirma Swales (1990), apesar de se distanciarem 
do propósito principal na proposta de elaboração desses textos, 
contudo, ainda segundo esse autor, não é raro em um gênero haver 
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mais de um propósito comunicativo. Dessa forma, presume-se que os 
estudantes se organizaram em torno de um propósito comum a eles a 
fim de atingir um objetivo comum, que é o de continuar a estudar, ou 
seja, gostariam de permanecer no programa por mais tempo.
 No caso das cartas 03, 04 e 06, houve uma mudança considerável 
no estilo da grafia entre acarta inicial e a final, remetendo que a carta da 
avaliação final fora redigida por outra pessoa com prática na escrita, o 
que se leva a presumir que não houve um desenvolvimento no campo 
da escrita, como já comentado no item 3.1. Observe-se o exemplo da 
carta 03.

Carta 03 /diagnose inicial             Carta 03 Diagnose final

Fonte: Dados da pesquisa.

 Nesse caso, fica em dúvida o desempenho do autor dessa carta em 
produzir um texto demonstrando as particularidades e especificidades 
da modalidade escrita no gênero carta. Percebe-se, notadamente, as 
grafias e estilos diferenciados entre a carta diagnose inicial e a carta 
diagnose final. Conforme Soares (2002), esses indivíduos podem 

continuar incapazes de trabalhar com os usos cotidianos da escrita em 
contextos não escolares. Diante disso, depreende-se que o letramento 
estagnou em uma prática de escolarização intitulada como autônoma 
(SOARES, 2002).
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim sendo, os dados analisados mostram que algumas cartas 
foram produzidas com a ajuda do professor, outras, pelo próprio 
professor, supõe-se. Muitos apresentavam a estrutura de carta/bilhete, 
no entanto, a maioria não correspondeu aos propósitos comunicativos e 
demonstram um considerável distanciamento da proposta apresentada 
pela Secretaria de Educação. Na organização sintática, as produções 
textuais deixaram evidente que há uma tentativa, ainda que tímida, 
de esses sujeitos demonstrarem interesse em aprender, mas sem 
noção em como atingir esse objetivo, quais métodos e didática mais 
apropriados se devem para chegar a esse fim.

Portanto, entende-se que não houve desenvolvimento do 
letramento que se possa considerar expressivo, fundamentado no 
campo ideológico, em que os sujeitos compreendem e utilizam a 
escrita perpassada por conceitos de conhecimento, identidade e ser 
na sociedade. Através das produções, percebeu-se uma oscilação na 
prática pedagógica das professoras. A proposta do novo paradigma 
sociointeracionista parece ainda aquém. Há um movimento 
tendencioso em curso: subjaz um ensino pautado no modelo autônomo 
de letramento, no qual o conhecimento do sistema linguístico, por ele 
mesmo, por si mesmo viabilizará a interação.
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RESUMO 
Este artigo é um convite à reflexão da prática pedagógica nos seus 
múltiplos objetivos da educação. Expõe uma linha de atuação docente 
nem sempre próxima ao ideal necessário para uma formação que 
satisfaça as reais necessidades do educando no mundo que o cerca, 
marcado por transformações e exigências pouco contempladas pelo 
ensino formal. Propõe um olhar sobre o cenário da sociedade pós-
moderna, conhecida pela rapidez da informação, pela intensificação 
do consumo e do individualismo, das simulações do real, interações 
virtuais, relações em rede, para estimular, não apenas metodologias 
de ensino mais condizentes, mas, sobretudo, uma ação docente capaz 
de fazer diferença na formação global de seres humanos dotados 
de essência e transitoriedade que compõem a sociedade na Pós-
Modernidade.

Palavras-Chave: Educação. Pós-Modernidade. Sociedade. 

ABSTRACT 
It is an invitation to reflect on the pedagogical practice in its multiple 
goals on education. It exposes a line of educational performance that 
not always close to the necessary ideal of a training which meets 
the real needs of the learners in the world around them, marked by 
changes and requirements which are little contemplated by formal 
education. It proposes a look at the scenario of post-modern society, 
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known for the speed of information, by the increasing consumption 
and individualism, by the simulations of the real, and the virtual 
interactions of networking, to encourage not only more suitable 
teaching methodologies but, above all, a teacher action able to make 
a difference in the overall formation of human beings endowed with 
the essence and transience that make up the society in Post-modernity.

Keywords: Education. Post-Modernity. Society. 

1. INTRODUÇÃO

Da Academia de Platão e os conhecimentos compartilhados nos 
jardins do Liceu de Aristóteles às salas de aula da contemporaneidade 
há uma longa história a ser contada. Entretanto, ao analisar a partir 
dos métodos, do objetivo e da proposta do Ensino e Aprendizagem 
será verificado, com surpresa, que houve pouco avanço. Das 
recomendações e teorias ressignificadas como modelos de docência 
que facilitam o ato educativo, bem demonstradas em Gadotti (1999), 
propostas por Montaigne em uma educação humanista, Dewey e o 
aprender fazendo, Buber e a sua pedagogia do diálogo, Rogers e a 
educação centrada no estudante, Lobrot e a autogestão pedagógica, o 
que foi feito? Não muito.

Entre a dialética Socrática, que faz indagações promovendo o 
diálogo como forma de buscar a verdade, destituindo-se do lugar do 
mestre e assumindo a sua condição de nada saber, e o método adotado 
pelos sofistas revestidos no papel do professor com conteúdos prontos, 
que os discípulos precisavam dominar a história da educação, revela 
que os sistemas educativos reproduziram sofistas em grande escala. 

As salas de aula comportaram, por décadas, uma educação 

tecnicista, no modelo fabril em que o foco se permeava ora no 
conteúdo, ora no professor. Aluno? Bom, esse era tratado exatamente 
como, etimologicamente, significa: aquele que se alimenta de leite, 
aquele que ainda mama, ou seja, nada sabe. E, portanto, não precisa 
ser ouvido. Assim, foi o modelo da educação que se aprimorou em 
matar o desejo inato de aprender dos nossos educandos. 

Mas, a Pós-Modernidade chegou e com ela todas aquelas 
certezas da modernidade que ruíram. A sociedade está experienciando 
exatamente o termo utilizado por Bauman (2003) para designar 
o momento presente “interregno”, momento em que nada do que 
funcionava antes funciona agora e ainda não se aprendeu a fazer o 
que pode funcionar para o tempo presente. Vive-se um momento de 
falta de referências, falta de certezas, em que todos os discursos são 
válidos. A perda de referenciais leva o ser à crise. Crise de valores, 
nos relacionamentos, na política, crise que aproxima a sociedade ao 
caos. Entretanto, como reflete Tortajada (2000), se há uma crise de 
valores é porque existe, na atualidade, múltiplas formar de viver e 
pensar, fugindo dos modelos tradicionais. Isso não evidencia que os 
valores desapareceram, mas se modificaram. Contudo, como propõe 
Boff (2002), “Crise é oportunidade de crescimento”. E nesta busca 
por novos referenciais e paradigmas, nova maneira de fazer as coisas, 
a educação, na era Pós-Moderna, também tenta encontrar outros 
caminhos.

2. PÓS-MODERNIDADE: TODAS AS CERTEZAS SE 
DILUÍRAM

É a partir do conceito marxista do sólido que se desmancha 
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no ar que Zigmunt Bauman esclarece o solo Pós-Moderno. Não há 
solidez em nada na Pós- Modernidade. Todas as certezas se diluíram 
e vive-se como se a sociedade estivesse caminhando sobre uma fina 
camada de gelo, como predisse o filósofo Emerson do século XIX. 
Bauman (1998) remonta à analogia feita por Emerson para descrever 
que na atualidade o humano anda sobre uma fina camada de gelo, onde 
tem que andar rápido, pois corre o risco da camada de gelo quebrar e 
ele afundar. A questão é que não se sabe o porquê de estar correndo e 
nem para onde irá.

A Pós-Modernidade nasce com a informatização, com o avanço 
da tecnologia que promove a rapidez das informações. O conhecimento 
torna-se mais acessível, contudo, sofre-se a superficialidade dos 
saberes. Pois à medida que se tem acesso rápido às informações que 
se necessita, a corrida para novos conhecimentos impossibilita o 
aprofundamento necessário em cada um deles. Aprende-se a vivenciar 
os acessos rápidos, os fastfoods, a banda larga, por exemplo. Nada 
mais pode ser esperado. Isso a impele a humanidade de andar sempre 
mais rápido, gerando ansiedade e angústia, sentimentos comuns e mais 
frequentes na sociedade Pós-Moderna. Assim, entra para a sociedade 
do descartável, dos copos às relações conjugais. Vive-se o que Tofler 
(1980) anunciou como “A Terceira Onda”, a era do conhecimento, a 
era da informação. 

As invenções tecnológicas passam a fazer parte do cotidiano 
das pessoas. Utilizadas como meios de comunicação massificam 
padrões, muitas vezes, inatingíveis. A beleza passa a ser estereotipada 
pela mídia, sugerindo a magreza como ideal feminino, a barriga 
parecida com um tanque de lavar roupas, o sorriso perfeito, a juventude 
eterna oferecida nas mais diversas técnicas da medicina estética que 

refaz siluetas desejáveis pondo fim no biótipo genético. Tudo isto é 
apresentado com o fino discurso da busca pela saúde e do bem estar. 
Todos esses exemplos podem revelar um padrão inescrupuloso da 
busca do ter em detrimento do ser e isso com absoluta certeza não é 
sinônimo de saúde.

Bauman (2010) põe em xeque as contradições dos discursos 
entre saúde versus bem estar, afirmando que há diferenças bastante 
significativas entre ambos. Estar saudável remete à ideia de que o 
indivíduo esteja gozando de todas as boas condições mentais, físicas e 
sociais. Ter condições de comunicar-se e mobilidade que o possibilite 
estar participando das suas atividades sociais, bem como ganhar o 
seu sustento. Contudo, o corpo que é um resultado genético, sofre 
alterações caracterizadas por escolhas, atitudes, hábitos. Portanto, os 
corpos são também um produto da sociedade na qual os humanos 
estão inseridos. Estes são conduzidos a ceder às pressões sociais e 
adequarem-se aos padrões por ela estabelecidos.

Uma vez que desenvolver o corpo vem se tornando um 
dever, a sociedade estabelece os padrões e uma forma 
desejável e, como tal, aprovada, em relação à qual cada 
corpo deve atuar para se aproximar daqueles padrões. 
A falha em cumprir essas exigências pode induzir a 
sensação de vergonha quando quem não as cumpre se 
encontre sujeito a rotineira discriminação. (BAUMAN, 
2010, p. 157).

Outra característica Pós-Moderna é o simulacro. Conceito 
criado por Jean Baudrillard (1991) refere-se às realidades virtuais 
nas quais se está irremediavelmente inserido. A realidade é simulada 
através das imagens, diminuindo as diferenças entre o real e o 
imaginário, a exemplo dos jogos eletrônicos, das TVs interativas e 
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das redes sociais que propiciam ao cidadão comum a visibilidade 
que ele buscava. Todos esses componentes produzem a sociedade do 
espetáculo, da promoção da imagem, das hiper-realidades.

Um excelente exemplo para a chamada hiper-realidade foi 
utilizada pelo referido Baudrillard (1991) que observa a Disneylândia 
como um modelo perfeito de simulação. “A Disneylândia existe para 
ocultar o fato de que ela é o país ‘real’... (da mesma maneira que 
as prisões existem para ocultar o fato de que o social em seu todo, 
em sua presença banal, é carcerário).” (BAUDRILLARD, 1991, 
p.21). Mais recente, a Disneyworld se enquadra perfeitamente no 
mesmo exemplo. Vivencia-se a representação do real, cria-se um 
mundo simulado, em que a fantasia é feita de realidade. E como se 
vive no real e não no imaginário, a ilusão, o irreal traz, junto com a 
fantasia, o vazio. Portanto, o ser é convidado a desejar um padrão 
ilusório, inautêntico, em que há um quê de transitório que remete ao 
sentimento de desconforto no cotidiano social porque as realidades 
não são perfeitas como sugerem os contos de fadas. Esses são os 
padrões sociais inatingíveis onde estão os perigos da virtualidade. 
“Nesse meio-tempo, somos continuadamente encorajados a consumir 
em nossa busca do inatingível – o estilo de vida perfeito em que a 
satisfação reine suprema.” (BAUMAN, 2010, p. 258).

“Somos transição, somos processo. E isso nos perturba” (LUFT, 
2003, p. 16). A reflexão de Luft (2003) remete à verdadeira condição 
de ambivalência. É preciso segurança, de respostas, de certezas para 
o humano. Entretanto, a sociedade está em constante metamorfose. É 
esta contínua mudança que faz o mundo avançar, progredir, evoluir 
em pensamentos, atitudes e sentimentos. E o contexto está exatamente 
assim: em transformação. Entre se apoiar nas certezas e caminhar 

no incerto das coisas, continuará o homem, irremediavelmente, 
prosseguindo nesse eterno paradoxo. Este antagonismo estará presente 
em todas as áreas da vida e por toda a existência do ser. Talvez, em 
nenhum outro momento da história da humanidade, esse conflito 
tenha sido vivenciado com tanta intensidade como na atualidade. Nos 
ambientes educativos, no mundo do trabalho, na família, na história 
de cada indivíduo está se constituindo na confusão, na incerteza e no 
transitório que se estabelece na era Pós-Moderna. 

3. ENSINAR E APRENDER NO CENÁRIO PÓS-MODERNO

Em pleno século XXI, nada poderia ser mais atual do que a 
brilhante teoria, publicada pela primeira vez em 1969, “Os Meios de 
Comunicação como Extensões do Homem” de Marshal McLuhan 
(2011). Os recursos tecnológicos atuando como extensões humanas 
em seu ato de ouvir, falar e estar em vários lugares se conectando 
com quantas pessoas desejar na aldeia global. Posto que essa seja 
uma realidade do mundo atual que penetra os espaços da família, do 
trabalho e das diversas esferas sociais, por que não o seria nos espaços 
pedagógicos, no ambiente de ensino-aprendizagem, no fazer docente, 
na sala de aula? 

Como explicitado no tópico anterior, a sociedade Pós-Moderna 
exige rapidez. Na corrida constante rumo a um futuro que promove 
um presente inacabado, desprovido de certezas e repleto de exigências 
mutáveis, emerge a necessidade de uma adequação profunda e 
urgente dos modelos educativos consagrados e reproduzidos em toda 
a história da educação.

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos, UNESCO 
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(1990), estabelece no seu artigo 3º e 5º a universalização e a equidade 
da educação, bem como ampliar os seus meios e raio de ação. Está 
posto o cenário ideal para a expansão da educação através dos recursos 
tecnológicos da atualidade.

Nesse contexto, com o aumento da comunicação humana, 
mediada pelos recursos tecnológicos, cresce exponencialmente o 
sistema de Educação a Distância. Educação que se caracteriza pela 
flexibilidade nos horários de estudo, adequação aos diferentes ritmos 
de aprendizagem dos educandos e que sugere novas práticas de ensino-
aprendizagem mediadas pela tecnologia. Isso requer um planejamento 
específico e materiais que sirvam de suporte ao aprendizado, como 
CDs-ROM, pen drives, livros virtuais e impressos, utilização de chats 
e ambientes virtuais preparados à promoção das aulas.

A Educação a Distância passa a ser uma modalidade de ensino 
pronta a atender as necessidades da Pós-Modernidade. Contudo, a 
educação clássica presencial continua com força e sua singularidade 
neste novo panorama. Entretanto, o sistema de ensino presencial e suas 
salas de aulas, bem como a postura do professor e suas metodologias, 
os recursos tecnológicos e as transposições didáticas precisam ser 
revisitadas para adequar-se às exigências de um mundo em constantes 
e meteóricas mudanças. 

As interações em sala de aula na Pós-Modernidade exigem 
uma postura diferenciada do educador. Tanto na educação a distância 
quanto no ensino presencial a necessidade de utilização dos meios de 
comunicação utilizadas pelos educandos, para promover um ensino 
que se aproxime das suas respectivas realidades, deve ter a mesma 
necessidade de contextualizar o conteúdo que promova a identificação 
e interesse com os seus próprios projetos e vivências.

Após décadas de estímulos negativos nas relações de ensino e 
aprendizagem, é preciso conquistar o terreno para o aprendizado. Em 
sua obra, Professores para quê?, Gusdorf (1970) citado por Gadotti 
(1999) faz o leitor refletir acerca da postura do professor inautêntico 
que, no alto do seu saber teórico, mata o prazer do conhecimento que 
produziria, na prática, a vida:

Não há mestre. E os mestres menos autênticos são 
decerto aqueles que, do alto de uma autoridade 
emprestada, se apresentam como mestres, tentando 
abusar da confiança de outrem e logrando-se a si 
mesmos. E por certo que é duro renunciar à maestria, 
é mais duro ainda cessar de crer na maestria dos 
outros do que abandonar as suas próprias pretensões. 
(GUSDORF, 1970, apud GADOTTI, 1999, p. 169)

Qual dos leitores não poderia relembrar algumas cenas 
da vivência escolar assistindo ao clip da banda inglesa Pink Floyd 
— Another Brick In The Wall, facilmente acessado no endereço 
eletrônico: http://www.youtube.com/watch?v=FbeszMeyguQ, onde 
é visualizada claramente uma educação classificatória, pautada no 
autoritarismo do professor, no medo, que padroniza o comportamento 
e elimina qualquer possibilidade de liberdade e satisfação.

A educação jamais deveria ser um ato de arrogância e 
presunção. O ato educativo, na sua mais fina essência, deveria propiciar 
a construção de saberes em um ambiente educativo impregnado de 
solidariedade e aceitação. Neste modelo de prática educativa, Rogers 
(1977), indica o caminho a ser seguido em sua teoria centrada na 
pessoa, descreve que o ser humano, da infância à senescência, terá em 
si sempre três necessidades básicas: ser aceito, amado e valorizado. 
Propõe que um verdadeiro facilitador da aprendizagem deve possuir 
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três atitudes que o caracterizam: 
a) Autenticidade: para ser o que realmente é, sem máscaras e 

sem se distanciar do aluno. Revela-se de forma genuína e 
verdadeira como uma pessoa e não como um ser desprovido 
de sentimentos, escondendo-se no papel do professor. 

b) Aceitação: confiar e prezar o aluno para que ele tenha 
condições de sentir-se credibilizado pelo educador. 
Portanto, reconhecido como um indivíduo dotado de 
potencialidades e digno de seus méritos.

c) Compreensão Empática: colocar-se no lugar do aluno, 
conseguir ver com os seus olhos. Essa atitude permite que 
o aluno sinta-se compreendido e não julgado. E assim a 
aprendizagem prossegue.

Para ampliar a compreensão sobre as interações que se 
estabelecem no ato educativo na Pós-Modernidade é necessário que o 
(a) Docente se debruce sobre a mudança das gerações na atualidade. 
Um estudo mais aprofundado sobre a mudança de comportamento das 
gerações que nasceram com as transformações tecnológicas garantem 
uma convivência mais pacífica com os aprendizes que estão chegando 
às salas de aula. Como exemplo, é interessante observar a diferença 
de comportamento entre as gerações no quadro comparativo abaixo:

As Diferentes Gerações e suas Características 

Veteranos
(Nascidos aproximadamente 

entre 1920 e 1945)

Dedicação e sacrifício são duas palavras-
chave para essa geração. As pessoas 
pertencentes a ela são obedientes, 
têm respeito máximo a qualquer 
autoridade e ao seguimento das regras. 
Aceitam a recompensa tardia e querem 
estabilidade. Para essa geração, a honra 
é muito importante e a paciência é uma 
virtude.

Baby Boomer
(Nascidos aproximadamente entre 

1946 e 1960)

São otimistas, querem contagiar, buscam 
a integração e o envolvimento de todos em 
um projeto. São profissionais orientados 
ao trabalho em equipe, ao coletivo. 
Começa neles a valorização por aspectos 
referentes ao bem-estar, saúde e qualidade 
de vida. É uma geração muito preocupada 
com status. Workaholics trabalham muito 
e o quanto for preciso.

Geração X
(Nascidos aproximadamente entre 

1961 e 1980)

São pessoas pragmáticas, práticas e 
mais confiantes. Buscam o equilíbrio 
entre vida pessoal e vida profissional. 
Não querem viver só para o trabalho. 
Têm a autoestima mais elevada do que 
a das gerações anteriores, já começam a 
questionar autoridades, apesar do respeito 
que têm por elas.

Geração Y
(Nascidos aproximadamente entre 

1981 e 2000)

Esta é a geração do questionamento. 
Precisa de respostas, e que elas sejam 
convincentes. Lida com autoridade como 
se não houvesse autoridade, isto é, não 
cria barreiras na comunicação e no trato 
com pessoas hierarquicamente elevadas. 
Busca prazer no trabalho, caso não 
encontre, muda de trabalho. A maioria 
foi criada sozinha, então se tornou mais 
individualista. São grandes negociadores.

Fonte: Uol Notícias e Empregos (2011)  
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Ainda tem a geração “Z”, que nasceu com a criação da World 
Wide Web e se convencionou chamar assim por “Zapear”, ou seja, 
está constantemente utilizando a TV, a internet, o celular, o MP3 
simultaneamente. Acostumados com todos os aparatos tecnológicos, 
não percebem o mundo sem a existência deles. Eles estarão chegando 
às universidades no ano de 2018.

Observando o perfil de cada geração, se pode refletir que até 
mesmo a posição hierárquica, tão preservada pelo professor, está em 
processo de mudança. A geração que está chegando lida diferente 
com a hierarquia. Não se trata de falta de respeito, como muitos 
pensam, e sim com a maneira de se posicionar no mundo de fáceis 
acessos. Como a relação com os pais não reproduz mais o modelo 
militar autoritário, eles cresceram acostumados a tratar as figuras de 
autoridade de maneira informal e espontânea.

A partir desse cenário, demonstrado pelas características 
das gerações que estão dentro dos espaços educativos, fica fácil 
compreender a inadequação de estímulos à aprendizagem sugerida pelo 
professor preso aos conteúdos, à lousa, aos discursos intermináveis. 
Como sugestão recomenda-se uma leitura de Lyotard (2008) ao 
denunciar que a “condição pós-moderna” é marcada pela aversão aos 
discursos longos. 

Como estimular o aprendizado de uma geração que nasceu 
conectada com a tecnologia, com as redes sociais, com o acesso rápido 
às informações? Certamente não é em prolongadas falas e leituras, 
como se convencionou o fazer docente em muitas décadas. Não se 
deve, contudo, renunciar às leituras, aos debates, às aulas expositivas 
tão pertinentes quanto necessárias em muitos aspectos. Mas, urge 
uma mudança na atuação docente que proporcione um ambiente 

de aprendizagem estimulante e prazeroso para um ato educativo 
significativo para os educandos nascidos com a Pós-Modernidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após um longo processo de mudança através de conferências, 
fóruns, debates e grandes lutas de educadores comprometidos com 
a educação, foi iniciada alguma colheita no que diz respeito a uma 
educação de qualidade que promova o conhecimento científico 
e a formação de caráter do indivíduo, situando-o no mundo com 
habilidades e competências necessárias para a prática do trabalho e 
formação global. Uma educação que se comprometa em formar o 
ser humano em sua totalidade, visando questões morais, estéticas e 
éticas. Promovendo a inclusão, a diversidade, o respeito às diferenças. 

Vive-se uma era de intensas transformações provocadas pelo 
advento da tecnologia. Um fenômeno que foi capaz de provocar uma 
verdadeira revolução nas relações humanas. É necessário repensar 
a prática educativa para que se possa acompanhar as mudanças 
ocorridas no mundo e ser capaz de promover o conhecimento para a 
construção de seres humanos com solidez suficiente para enfrentar os 
desafios que estão por vir.

 Para tanto, deve-se arcar de uma pluralidade de recursos 
metodológicos; reaprender a realizar a ação pedagógica, motivados 
a refletir sobre a prática docente diária em uma eterna ação-reflexão-
ação que permita reajustar métodos, conteúdos, planejamentos em 
prol da aprendizagem; refazer o caminho de meros reprodutores de 
conteúdos para educadores identificados com a historicidade dos 
indivíduos que estarão sentados nos bancos da Academia, ou nas salas 
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virtuais de aprendizagem, sob responsabilidade e doação. Quem sabe 
assim poderá ser propiciada uma ação pedagógica capaz de formar 
cidadãos críticos, sensíveis e fortes, aptos não somente para atuar na 
sociedade, mas transformá-la.
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ocorre no nível das disciplinas, 
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Michèlle Sato

RESUMO

Abordar a denominada educação à distância, EAD, sob a perspectiva 
epistemológica transdisciplinar constitui um imperativo nestes tempos 
de revisão paradigmática, especialmente em educação, no bojo dos 
nossos dias repletos de ambientes virtuais, especialmente os de 
ensino-aprendizagem. Almejando estabelecer um processo reflexivo 
acerca das peculiaridades intrínsecas e características à EAD, não 
raro cooptadas pelos tradicionalismos da pedagogia e da didática, 
ainda perceptíveis no ensino presencial; os caminhos metodológicos 
a percorrer passam por uma abordagem hermenêutica a partir da 
revisão de literatura específica ao universo temático representado pela 
Epistemologia, sobremaneira a Transdisciplinar, em convergência 
com as demandas socioambientais da educação à distância na 
contemporaneidade. Ao final das presentes explanações estará clara a 
certeza de que aos ofertantes e usufrutuários da EAD cumpre a excelsa 
missão de revesti-la dos nobres princípios e objetivos da educação 
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que esclarecem, constroem conhecimentos e dignificam o ser. 

Palavras-Chave: Educação a Distância Epistemologia. 
Transdisciplinaridade.  
 
ABSTRACT

To approach the called distance education, DE, under the epistemological 
transdisciplinary perspective, is essential in these times of paradigmatic 
revision, especially in education, in the midst of our days filled with 
virtual environments, especially the ones of teaching-learning, aiming 
to establish a reflective process about the characteristics of distance 
education, often replaced by the traditionalism of the pedagogy and 
didactics still present in the classroom teaching. The methodological 
ways to be carried on pass into a hermeneutic approach from the 
literature review specific for the thematic universe represented by 
Epistemology, mainly Transdisciplinary, in convergence with the 
socio-environmental demands of distance education today. At the end 
of these reflections, there will be the certainty that, to  those  who 
offer as well as the consumers,  distance education accomplishes the 
high mission of putting on it the noble principles and objectives of 
the education that clarifies, builds knowledge and dignifies the being.

Keywords: Distance. Education. Epistemology. Transdisciplinarity.

INTRODUÇÃO

Face o estágio atual das tecnologias de informação e 
comunicação (TICs) e tomando por base a institucionalização da 
educação a distância (EAD), a partir da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB 9.394/96. Art. 80), é apropriado que 
se estabeleçam reflexões sobre as peculiaridades e demandas que 

esta modalidade de educação pressupõe, tendo em vista os novos 
paradigmas em educação, especialmente o paradigma transdisciplinar.

Tais reflexões se justificam pelo fato de que há, na atualidade, 
especificidades na modalidade da educação dita à distância, que 
determinam sua adequada efetivação e conseguinte o atingimento dos 
seus objetivos. Dado que o senso comum ainda aponta para o sofisma 
de que a EAD é tão somente a mera transposição das pedagogias e das 
didáticas comumente utilizadas na educação presencial para o ensino 
em ambientes virtuais, e a despeito da história da educação a distância 
justificar, especialmente em seus primórdios, o senso comum; há que 
se conhecer o fato de que hoje esta realidade já não mais se apresenta, 
haja vista as especificidades aludidas no início do presente parágrafo.

O presente artigo não contempla a evolução histórica da 
Epistemologia, porém como ponto fulcral adota como base reflexiva 
as demandas atuais em educação, em especial a educação a distância, 
em convergência com os subsídios teóricos disponibilizados pela 
Epistemologia Transdisciplinar preconizada, entre outros autores, por 
Edgar Morin e Fritjof Capra. Partindo da técnica de documentação 
indireta, ou seja, consultando fontes bibliográficas cuja temática é 
o conhecimento socialmente construído; a presente pesquisa básica 
descreve a realidade da educação tradicional, a discute sob os 
auspícios do método de abordagem dialético e prognostica o possível 
e necessário aprimoramento pedagógico e didático no contexto da 
produção de materiais didáticos para a educação a distância.

Ao final das reflexões aqui propostas, certamente, restará 
clara a certeza de que a educação a distância não pode e não deve 
restringir-se à pedagogia e à didática inerentes ao ensino presencial, 
pois conforme será observado adiante demanda dos seus atores 
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um conjunto de atitudes, habilidades e comportamentos bastante 
específicos, sobretudo face à nova epistemologia do conhecimento e, 
por conseguinte, da educação.   

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

 Na atualidade, a modalidade de educação a distância (EAD) 
constitui uma estratégia poderosa na democratização do acesso ao 
ensino formal, o que pressupõe transcendência de barreiras geográficas 
e comunicacionais. Assim posto, elementar é deduzir que cidadãos 
residentes em quaisquer localidades do País têm na EAD uma 
ferramenta eficiente e eficaz no acesso à educação formal, ressalte-se, 
dotada muitas vezes de inquestionável qualidade. No entanto, para 
que o ensino ministrado à distância goze, de fato, da prerrogativa da 
alta qualidade, é necessário que os responsáveis pelo planejamento e 
execução dos cursos ofertados estejam alinhados com as demandas 
atuais em educação, especialmente em se tratando da formação de 
cidadãos trabalhadores cônscios de si e do mundo no qual estão 
imersos, ao mesmo tempo em que lhes proporcione a capacidade de 
nele interferir de maneira sensata e competente.
 Interessante é comentar que a educação dotada da alta 
qualidade, a qual todos almejam, em sendo uma realidade na EAD, é 
exatamente o que contribui para que a democratização da educação 
efetivamente promova os insumos necessários à melhor distribuição 
do desenvolvimento socioeconômico no País; mitigando os êxodos 
ainda comuns em regiões periféricas.
 É fato que a EAD na contemporaneidade, não se sustenta 
sem os recursos multimídia representados pelas novas tecnologias de 

informação e comunicação (TICs), a exemplo da Internet e os diversos 
instrumentos a ela atrelados, como teleconferências, sítios ou sites 
(como blogs), salas de bate-papo (chats) e fóruns de debates sobre 
os mais diversos assuntos em ambientes virtuais proporcionados pela 
World Wide Web. Assim posto, urge que seja entendido o significado 
das TICs, pois desta percepção decorrerá o uso que delas é realizado 
em EAD.
 Autores como Brito e Purificação (2006) classificam as 
tecnologias em geral em três grandes grupos, a saber, tecnologias 
físicas (inovações de instrumentais físicos); tecnologias organizadoras 
(como os diversos sistemas produtivos estão organizados) e tecnologias 
simbólicas (relacionam-se à forma de comunicação entre as pessoas). 
A partir da classificação apresentada e à perspectiva das TICs, pode-se 
inferir a seguinte constatação: todas as informações que perpassam as 
tecnologias em pauta são passíveis de se tornar conhecimento, desde 
que utilizadas, as citadas tecnologias, de maneira apropriada.

Então, em se tratando de educação e a depender da abordagem 
pedagógica adotada pelos responsáveis pela concepção do curso ou 
disciplina a ministrar na modalidade EAD, os resultados poderão 
destoar bastante do que se consideraria conhecimento construído em 
um processo educativo. Isto fica claro quando se analisa, por exemplo, 
as pesquisas de Valente (2002), sobre o denominado modelo broadcast. 
Este modelo preconiza que o professor do curso ou disciplina organize 
a informação de acordo com uma sequência que ele entende ser a 
mais adequada e esta informação é enviada ao aluno, utilizando-se 
dos meios tecnológicos como já aconteceu nos primórdios da EAD, 
com o material impresso, o rádio e a televisão ou a própria Internet. 
Especificamente em relação à Internet, o professor armazena as 
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lições em um determinado arquivo, em um servidor e os alunos, por 
intermédio de computadores ligados à rede, podem ter acesso a este 
servidor, ao arquivo e consequentemente às informações. Importante 
enfatizar que nessa abordagem o professor não interage com o aluno, 
não recebe nenhum retorno deste e, portanto, não tem ideia de como 
estas informações estão sendo compreendidas ou assimiladas pelos 
aprendizes.
 Obviamente, conforme visto, não há relação entre professor-
aluno que priorize o debate, a reflexão mútua rica e estimulante, 
tratando-se, pois, de mera transmissão de informações consideradas 
verdades absolutas e imutáveis por ambos partícipes do processo 
ensino-aprendizagem. Prosseguindo, então, com a segunda abordagem 
identificada pelo autor; o modelo intermediário ou abordagem 
intermediária, entendida também como “virtualização da escola 
tradicional”. Neste modelo onde há virtualização da escola tradicional 
em EAD, pode ser entendida como a transposição, via telemática, do 
ambiente tradicional da escola, onde o processo educacional é centrado 
no professor, que detém a informação e a transfere para o sujeito que 
aprende. Da mesma forma como acontece na sala de aula tradicional, 
nesta modalidade de EAD existe alguma interação entre o aluno e o 
professor, que ocorre via Internet: tanto o professor passa informação 
para o aluno, quanto o aluno envia suas tarefas para o professor. Na 
virtualização da escola, a interação professor-aluno resume-se em 
verificar se o aprendiz memorizou a informação fornecida ou realiza 
a aplicação direta da informação fornecida em um domínio muito 
restrito, ou seja, em contextos situacionais desvinculados das demais 
variáveis que podem interferir no fato/domínio em pauta. (VALENTE, 
2002).

 Conforme comentado anteriormente, “virtualizar” práticas 
pedagógicas e didáticas que nem mesmo no ensino presencial gozam 
de grande prestígio atualmente não é racional, constituindo-se mesmo 
um contrassenso. Doravante, veja, então, o que preconiza a terceira 
abordagem estabelecida por Valente (2002): “estar junto virtual”. 
Este modelo, por seu turno, aponta para a relação professor-aluno 
que prioriza a interação, tendo como substrato primordial a Internet, 
ou, em outras palavras, adota o ambiente virtual como substrato onde 
ocorrem as ações e reações necessárias entre os partícipes do processo 
ensino-aprendizagem (ou ciclo da aprendizagem, nos termos do 
autor), na construção do conhecimento; a saber:

[...] Esse ciclo se inicia com o aluno engajado na 
resolução de um problema ou projeto. A ação do aluno 
produz resultados que podem servir como objetos de 
reflexões. Essas reflexões podem gerar indagações 
e problemas, e o aluno pode não ter condições para 
resolvê-los. Nessa situação, ele pode enviar essas 
questões ou uma breve descrição do que ocorre para 
o professor. Esse professor reflete sobre as questões 
solicitadas e envia sua opinião, ou material, na forma 
de textos e exemplos de atividades que poderão 
auxiliar o aluno a resolver seus problemas. O aluno 
recebe essas ideias e tenta colocá-las em ação, gerando 
novas dúvidas, que poderão ser resolvidas com o 
suporte do professor. Com isso, estabelece-se um 
ciclo que mantém o aluno no processo de realização 
de atividades inovadoras, gerando conhecimento sobre 
como desenvolver essas ações, porém com o suporte 
do professor. Assim, a internet pode propiciar o “estar 
junto” do professor com o aluno, vivenciando com 
ele o processo de construção do conhecimento [...] 
(VALENTE, 2002, p. 143-144).

 



_______________________________________
Scientia Una Olinda Nº14 P. 67-93 Maio 2014

_______________________________________
Scientia Una Olinda Nº14 P. 67-93 Maio 201474 75

Assim posto, elementar é deduzir que para construir conhecimentos 
o caminho, necessariamente, para por interação entre os partícipes 
do processo ensino-aprendizagem e contextualização ou significação 
das informações trocadas, o que implica dizer, dar significado ao que 
se pretende o aluno compreenda, através da proposição ao aluno de 
situações-problema que ilustrem a teoria e, sobremaneira, tenham 
relação com a realidade vivida pelo aluno.

No intuito da apreensão do como construir conhecimento, 
desenvolvendo concomitantemente a autonomia do aluno neste 
processo construtivo de interação com o professor e com os colegas 
de estudo, na próxima seção haverá reflexões sobre a Epistemologia 
Transdisciplinar, preconizada entre outros autores por Edgar Morin 
(1991, 1996, 2003) e Fritjof Capra (1996, 2001, 2003), que respaldarão 
a compreensão dos caminhos seguros a trilhar na construção e 
efetivação de uma EAD que atenda às urgências sociais e ambientais 
atuais.

A EPISTEMOLOGIA TRANSDISCIPLINAR

 Cunhado em 1970, por Jean Piaget, o termo transdisciplinaridade 
ainda evoca dúvida e controvérsia na contemporaneidade, dada 
a inovação expressa por seu conceito, cuja compreensão exige 
verdadeiramente um rompimento paradigmático no pensar e no 
proceder científicos. Indo além da ideia de pluridisciplinaridade 
e interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade propõe que o 
educador consiga, enquanto sujeito do conhecimento e dotado de 
especialização em determinada matriz disciplinar; dialogar com 
educadores especialistas em outras áreas do saber, de maneira sensata 

e competente. Isto significa transcender a própria formação acadêmica, 
bem como a limitação metodológica a ela correlata, estabelecendo 
novas linhas de raciocínio e compreensão sobre as problemáticas 
socioambientais nas quais estamos imersos. Não se trata, portanto, 
de angariar em separado as contribuições metodológicas de cada 
disciplina, apreendendo a perspectiva de cada uma sobre o mesmo 
tema ou problema, porém se trata de alcançar o nível de abstração 
necessário para a convergência de tais contribuições na compreensão 
e solução do fato, tema ou problema (CAPRA, 2001).
 Alguns autores alegam que a Epistemologia Transdisciplinar 
constituiria um alijamento da Epistemologia Construtivista, cujo 
expoente é o próprio Jean Piaget; como também um distanciamento 
ou desvinculação da Dialética ou Materialismo Histórico de Karl 
Marx (1983). Há quem alegue também o afastamento ou suposta 
desvinculação da Epistemologia Transdisciplinar em relação à 
Pedagogia Histórico-Crítica de Demerval Saviani (2008), no entanto, 
urge comentar primeiramente em relação ao Construtivismo, que o 
próprio Piaget coloca quatro grandes estágios do desenvolvimento da 
inteligência, a saber, o sensório-motor (motricidade), o pré-operatório 
(representação), o operatório concreto (a confirmação na ação) e o 
operatório formal (subjetivação) (PIAGET, 1970). Este último estágio 
(operatório formal) indica, exatamente, o processo de abstração 
alcançado pelo sujeito cognoscente ao agir sobre e em relação com o 
objeto a conhecer, cuja representação inicial já havia se estabelecido, 
com consequente confirmação na ação. Ora, trazendo este raciocínio 
para o contexto da Epistemologia, é nítida, por assim dizer, a evolução 
do raciocínio indutivo para o hipotético-dedutivo, exatamente o nível 
de abstração necessário ao “olhar” para o mesmo tema (problema) a 
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partir de perspectivas diferenciadas.
 Assim posto, quando, em termos de construção epistemológica, 
o indivíduo consegue refletir sobre a questão-problema, transcendendo 
a própria área de formação científica, está, indubitavelmente, 
raciocinando de modo hipotético dedutivo e, ressalte-se, não 
necessariamente apenas uma hipótese-dedução, podendo ser várias 
em quantidade. Importante comentar que não se está afirmando aqui 
que o raciocínio hipotético-dedutivo necessariamente implica em 
transdisciplinaridade, pois é fato a possibilidade e mesmo realidade 
que um indivíduo possa conceber várias hipóteses-dedução no bojo 
de uma mesma matriz disciplinar, doravante, é absolutamente lógico 
e imperativo que ao pensar de maneira transdisciplinar o indivíduo 
conceba várias linhas de raciocínio hipotético-dedutivo. Existe, 
por conseguinte, relação teórica e prática entre as Epistemologias 
Construtivista e Transdisciplinar; algo que até mesmo o próprio Piaget 
já havia previsto em elucubrações, porém não tão alardeado por ele 
mesmo quanto deveria.
 A mesma desvinculação concebida quanto ao Construtivismo 
X Transdisciplinaridade, é afirmada quanto a esta última e a Dialética 
ou Materialismo Histórico. A despeito da Dialética não ser considerada 
por muitos pesquisadores como uma Epistemologia, o fato é que a 
partir de Karl Marx, o Materialismo Histórico modificou em várias 
dimensões a percepção da realidade, a partir do momento em que 
preconiza o ato de conhecer como resultado da observação direta e 
analítica da história da humanidade a partir das relações sociais de 
produção (natureza, sociedade, cultura), fundamentais à aurora das 
civilizações. Ora, quais os princípios fundantes da Dialética? Veja: 
a) Princípio da Totalidade (tudo se relaciona): para a Dialética, não 

é possível analisar uma determinada situação como se ela ocorresse 
isoladamente (KOSIK, 1976; CAPRA, 1996, 2001, 2003); b) Princípio 
do Movimento (tudo se transforma; princípio da historicidade); c) 
Princípio da Mudança Qualitativa (também presente na história)168; e 
d) Princípio da Contradição (a unidade e luta dos contrários). Ora, o 
que será a Transdisciplinaridade sem a Dialética, se a compreensão das 
complexas realidades exige a capacidade de perceber e compreender 
as contradições inerentes à realidade que o humano constrói a partir 
do labor e das relações sociais de produção que ele mesmo, enquanto 
ser social, construtor de cultura? 

É indubitável que Marx e seus discípulos não se limitaram a 
descrever a realidade (erklaren), doravante foram além, alcançando 
a explicação compreensiva (verstehen). A única e grande variante 
entre Dialética e Transdisciplinaridade é a agregação, nesta última, 
das variáveis representadas pelas demais matrizes disciplinares 
e o diálogo sensato e competente entre elas, no desiderato da 
compreensão da complexidade dos diferentes níveis de realidade e da 
lógica do terceiro incluído (NICOLESCU27, 1999; MORIN, 2000).  
 
 
16As mudanças aqui não acontecem em círculos que repetem sempre “o velho” 
(GADOTTI, 1983). O acúmulo de elementos novos em uma situação velha gera 
mudanças qualitativas, conforme a concepção marxiana de ‘níveis de integração’, 
propalada por Eric Wolf (2005). Nota: O termo ‘marxiana’ é criação do próprio Wolf, 
tendo em vista, segundo sua justificativa ao referir-se às suas próprias pesquisas em 
Antropologia do Poder, uma Dialética marxista dotada de acréscimos conceituais e 
aprimoramentos - daí o termo ‘marxiana’.
27Sobre as digressões de Basarab Nicolescu sobre os três princípios da 
metodologia transdisciplinar, consultar a obra Um Novo Tipo de Conhecimento: 
transdisciplinaridade. In Anais. Primeiro Encontro Catalisador do CETRANS, 
Universidade de São Paulo, 1999. Disponível em: http://www.ouviroevento.pro.br/
index/comp_e_trans_textos.htm#Nicolescu.
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Quanto a esta última assertiva, embora Marx não pudesse adivinhar 
o brilhante futuro das suas ideias histórico-materialistas, nada refuta 
o fato de que a Dialética é imprescindível para pensar e agir de modo 
transdisciplinar.
 
 Por seu turno, a proposta epistemológica da Pedagogia 
Histórico-Crítica reaviva a Dialética marxista, propondo sob a 
égide da educação escolar a denominada crítica da crítica, isto é, 
uma alternativa pedagógica que não reproduz os valores da classe 
dominante e objetiva a não manutenção do modo de produção e 
de relações sociais inerentes à sociedade capitalista, o que implica 
por dedução em entender primeiro o funcionamento deste modo de 
produção e de organização social para então entrever possibilidades 
de mudanças, atacando as contradições diretamente nas suas raízes e 
não nas suas consequências. Uma vez mais, ora, não é este exatamente 
o fundamento do social ambientalismo, expresso inclusive na Política 
Nacional de Educação Ambiental (PNEA. L. 9.795/99)? Não é este 
um dos princípios fundantes da proposta desta lei em transversalizar 
a EA em todos os currículos oficiais? Solapar as bases da injustiça 
socioeconômica, esclarecendo e orientando o cidadão quanto aos 
seus direitos, deveres e mecanismos legais de salvaguarda dos 
direitos e garantias individuais e coletivos, expressos na Carta Maior 
(Constituição Federal de 1988, especialmente os Artigos 5º, 6º ao 17 
e 225), somente é possível se o sujeito cognoscente desenvolver a 
capacidade de pensar de maneira transdisciplinar.
 
 
 
 

Assim posto, contextualizar o conhecimento historicamente 
acumulado pelas ciências nas problemáticas socioambientais, inclua-
se aqui a economia e a política, não de forma fragmentada, porém 
convergente e total, considerando todas as variáveis entremeadas nas 
relações das partes com o todo, do todo com as partes e destas entre 
si, não é algo que as ciências possam realizar por conta própria e 
isoladamente, todavia é algo que depende da capacidade cognitiva dos 
cientistas forjada e exercitada em processos ininterruptos de diálogo, 
interação, debate, reflexão conjunta e construção de conhecimentos 
em colaboração mútua. Isto é transdisciplinaridade e, ressalte-se, 
constitui a maior demanda em EAD na atualidade. 

A partir das reflexões realizadas até aqui, na próxima seção 
haverá apontamentos sobre os fatos da educação dita à distância, em 
imbricadas relações com a Epistemologia Transdisciplinar. 

EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA SOB A PERSPECTIVA 
TRANSDICIPLINAR

 É fato que abordar EAD à perspectiva da Epistemologia 
Transdisciplinar constitui-se em uma via de mão dupla, pois não 
adianta ofertar um curso ou disciplina que, em tese, pressuponha a 
transdisciplinaridade se o sujeito cognoscente, ou seja, o aluno não 
se empoderar do papel que lhe é destinado no processo ensino-
aprendizagem à distância. Lembre-se que a atitude proativa do 
cidadão-estudante em investir no autoaperfeiçoamento constante é 
exatamente o que lhe confere o instrumental teórico-prático necessário 
à intervenção sobre as ‘raízes’ dos fatos socioambientais e não 
apenas nas consequências deles. Conforme aponta Piaget, o citado 
processo na abordagem construtivista pressupõe um deslocamento 
do foco, que ainda hoje está no professor/conteúdo/ensino, para o 
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aluno/aprendizagem. Então, cabe ressaltar que o pressuposto básico 
da EAD em relação ao aluno é que este desenvolva a autodisciplina, 
ressalte-se autodisciplina e não autossuficiência, pois conforme dito, 
a construção do conhecimento se dá na relação entre os partícipes do 
processo ensino-aprendizagem e não no isolamento psicológico ou 
comunicacional entre as partes atuantes no processo.

Autodisciplina pressupõe capacidade de planejar a si mesmo, 
especialmente em relação ao tempo adequado, ou seja, a atenção 
adequada aos artefatos disciplinares disponibilizados no ambiente 
virtual de aprendizagem, bem como as estratégias de comunicação 
e interação proporcionadas pelo mesmo ambiente virtual. Então é 
necessário comentar que a despeito do senso comum que propala o 
sofisma de que EAD pressupõe falta de tempo e menor esforço por 
quem dela participa, ao contrário, trata-se de modalidade de ensino-
aprendizagem que demanda do aluno e do professor também a mesma 
dedicação, mormente dispensada ao ensino presencial, potencializada 
pelo imperativo do desenvolvimento e da prática constante da 
capacidade de autogestão. Isto significa dizer que nada há no ensino 
a distância que inspire descrédito ou menor esforço, de modo que 
incorrem em graves equívocos conceituais os que assim apreendem 
esta modalidade de ensino.
 Desta feita, deduz-se que o melhor programa de educação 
a distância, dotado de todos os métodos e estratégias preconizadas 
pela educação de qualidade; de nada adiantará se o aluno continuar 
percebendo as tecnologias físicas, organizadoras e simbólicas (BRITO 
E PURIFICAÇÃO, 2006) como meros instrumentos cada vez mais 
eficazes para transmissão e reprodução pura e simples da informação, 
porém desprovida da menor ação reflexiva. Um exemplo vívido e 

cabal desta postura equivocada face à EAD é a popular prática do 
“copiar e colar”, e aqui se ressalta que tal atitude não se restringe aos 
alunos, sendo, pois, uma prática condenável até mesmo entre alguns 
docentes, cuja percepção sobre a EAD é da mesma forma equivocada 
e lacerada. Prescindível é afirmar que a situação relatada acima 
configura plágio, o que é sabido por todos integrantes da comunidade 
acadêmica, crime contra a propriedade intelectual alheia, com sérias 
repercussões morais e legais incidentes sobre os que nele incorrem.

Especificamente quanto ao aluno, autodisciplina, assiduidade 
e interação virtual cordial, síncrona e assíncrona com professores, 
tutores e com colegas de curso, bem como atenção aos prazos 
estabelecidos para cumprimento de atividades e avaliações pressupõem 
autoconsciência do aluno quanto ao fato de que é o primeiro 
responsável por sua aprendizagem. Ao aluno cabe assunção do 
autodesenvolvimento, a maturidade psíquica necessária à autonomia 
e a dignidade, delineando um contexto interacional que convoca dos 
professores habilidades especiais para condução adequada deste 
processo de empoderamento do aluno quanto à autorresponsabilidade 
característica e condição psíquica dos que alcançam os próprios 
objetivos.   
 Por conseguinte, conclui-se que a postura adequada face à 
EAD, tanto da parte de quem oferta o curso ou disciplina como de 
quem deles se serve enquanto aprendiz, está atrelada a uma mudança 
de paradigmas, pois o acesso livre, rápido e fácil às mais diversas 
fontes de informação via Web jamais pressupôs seu usufruto 
indiscriminado, ao contrário, pressupõe responsabilidade, respeito 
aos direitos autorais de outrem e a consciência de que a sociedade 
dispõe um mecanismo de acesso ao conhecimento amplo, democrático 
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e potente, como jamais existiu na história da humanidade; cabendo, 
portanto, a utilização adequada, ou seja, seu usufruto como estratégia 
poderosa de autodesenvolvimento e agregação intelectual.  
 As estratégias educativas em educação a distância (EAD) 
devem transcender a mera transmissão do conhecimento historicamente 
acumulado, ressaltando a realidade de que tal procedimento educativo 
(a citada transmissão pura e simples de conhecimentos) é hoje alijado 
até mesmo nas mais tradicionais instituições de ensino presencial. 
Demanda-se do profissional que se digna a lecionar disciplinas à 
distância, e mesmo das instituições que as ofertam, que se compreenda 
a metodologia diferenciada que pressupõe esta modalidade de ensino, 
e que demanda dos ofertantes e professores a capacidade de planejar 
adequadamente o uso das tecnologias de informação e comunicação 
nos objetivos da educação de qualidade.  
 Do ambiente virtual de aprendizagem, com todas as interfaces 
que o compõem, à disponibilização dos recursos ou artefatos 
disciplinares, é necessário que os professores pesquisadores e tutores 
virtuais adquiram as habilidades necessárias à superação da distância 
transacional. Segundo Tori (2010), distância transacional é o 
distanciamento psicológico entre alunos e professores, decorrente da 
ausência de comunicação adequada, ou em outras palavras, aquele 
distanciamento em que a comunicação apresenta ‘ruídos’ que 
redundam na incompreensão mútua e no não atingimento dos objetivos 
educacionais.  
 Na superação da citada distância urge que o docente adote 
posturas, métodos de ensino e procedimentos apropriados ao contexto 
educativo a partir do qual desenvolve suas atividades educacionais. 
Da mesma maneira que no ensino presencial, é necessário planejar 

adequadamente o cronograma dos cursos e, conseguinte, das 
disciplinas que serão ministradas; escolher a amálgama de estratégias 
a utilizar quanto à disponibilização de conteúdos, a saber, cadernos de 
estudos, livros virtuais, textos complementares, vídeos e podcasts389, 
bem como os métodos avaliativos; e que tais fatos sejam devidamente 
esclarecidos ao aluno, pois são do seu mais absoluto interesse, 
constituindo não raro um fator determinante, inclusive, para a 
compreensão deste quanto às exigências que lhe são impostas pela 
EAD, especialmente no tangente ao comprometimento consigo 
próprio.  
 A alta performance de alguns professores pesquisadores e 
tutores virtuais, os quais se pode verdadeiramente atribuir a alcunha 
de profissionais de vanguarda, no tocante ao atingimento dos objetivos 
do processo ensino-aprendizagem, bem como o alto nível de acerto 
quanto à didática adotada (no primeiro caso quanto à construção do 
caderno de estudos, e no segundo caso, quanto à interação didática e 
suas especificidades no ambiente virtual), é reflexo do fato de 
tais docentes transcenderem o discurso politicamente correto e 
conseguirem levar à prática o que no discurso já transparece como 
 
valores conscientes. A quais valores se faz referência? A certeza de 
que em educação a distância é preciso superar a cada momento 
constituinte do processo de construção textual, a denominada distância 
transacional. A linguagem dialogada nos textos, nos enunciados das 
38Podcast é uma forma de transmissão de arquivos multimídia na Internet criados 
pelos próprios usuários. Nestes arquivos, as pessoas disponibilizam listas e seleções 
de músicas ou simplesmente falam e expõem suas opiniões sobre os mais diversos 
assuntos, como política ou o capítulo da novela. Pense no podcast como um blog, só 
que ao invés de escrever, as pessoas falam. Disponível em: <http://www.tecmundo.
com.br/1252-o-que-e-podcast-.htm#ixzz2aMwuqWJJ>. Acesso em jul. 2013.
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atividades e nas videoaulas, refletida e interativa, conforme apontam 
alguns professores-autores (pesquisadores); demonstra e justifica na 
prática o êxito alcançado pelos materiais didáticos que produzem. 
Estes docentes de vanguarda entendem bem os objetivos, as 
especificidades e as didáticas adequadas à EAD, e a partir disto 
buscam incessantemente aproximar-se do aluno, em um processo 
ininterrupto de autoaperfeiçoamento, com o desenvolvimento de 
exemplos práticos bem debatidos com o alunado, que redundam na 
significação do conteúdo a ser apreendido pelo sujeito cognoscente e, 
consequentemente, redundam no interesse e na alta receptividade dos 
conhecimentos construídos. Em outras palavras, os professores de 
vanguarda se apropriam do instrumental tecnológico presente na 
EAD para potencializar as estratégias de ensino-aprendizagem, em 
uma verdadeira demonstração de que não apenas ultrapassaram há 
muito tempo a transmissão pura e simples de conhecimentos 
historicamente acumulados, como os submetem constantemente à luz 
da razão e da realidade empírica do aluno, a partir do momento que o 
processo de pesquisa por eles desenvolvido, antes e durante a 
construção dos conteúdos via texto e outros suportes, objetiva não 
apenas induzir o aluno à reflexão e ao autoaprimoramento, mas 
submete a si próprios a um processo de autorreflexão e desenvolvimento 
intelectual e profissional.  
 Ora, conforme explanado nas seções anteriores, o exercício 
ininterrupto, consciente e humilde do professor ao dedicar tempo e 
esforço na contextualização dos conteúdos a ministrar à realidade do 
aluno, ao seu perfil sociocultural e econômico, implica 
incontestavelmente na prerrogativa da transdisciplinaridade, pois não 
há como propor enunciados condizentes aos fatos e problemas reais 

de cada região geográfica, ou mesmo cidade do País, sem a recorrência 
a múltiplas disciplinas, obviamente, porque os problemas 
socioambientais (em sentido lato: economia, sociedade, cultura, 
natureza, et cetera.) são multidisciplinares, interdisciplinares e 
transdisciplinares. É uma questão de abordagem holística dos fatos e 
problemas específicos a cada região, cidade, grupo social específico 
ao qual se destina o curso ou a disciplina ofertada à distância, 
açambarcando as várias possibilidades de análise e solução. Trata-se 
de um processo dotado de imensurável riqueza pedagógica e didática, 
pois o autor do material didático indubitavelmente se desenvolve 
intelectualmente também a partir das diferentes realidades com as 
quais precisará estabelecer interfaces.  
 Ora, se há especiais aspectos a considerar quanto aos cadernos 
de estudos e/ou apostilas; o que dizer dos enunciados em atividades e 
das videoaulas? Obviamente, necessitam acompanhar o holismo e o 
diálogo presentes nos textos disponibilizados, incitando o aluno à 
construção de atitudes, habilidades e comportamentos interventivos, 
da mesma forma, holísticos.  
 No tangente aos professores-tutores virtuais, considera-se que 
há exemplos exitosos de profissionais docentes, cuja destreza nas 
estratégias didáticas em EAD é inconteste, especialmente quando tal 
destreza é construída no diálogo franco, sensato e competente com o 
professor pesquisador que constrói o material didático. Cabe ao tutor 
virtual conhecer e lidar adequadamente com dificuldades nas 
interações virtuais que orbitam entre maturidade psicológica e 
estimulação do aluno, apresentando uma postura altamente consciente 
e apropriada ao perfil que se espera de um tutor virtual. Sua atitude e 
comportamento face à realidade de que ao aluno cabe autodisciplina 
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e comprometimento, não o exime do compromisso e da solicitude 
face o aluno, adotando uma postura, enquanto educador, que longe de 
exacerbar a distância transacional a transcende.  
 É necessário que compreenda bem os variados perfis 
socioculturais do alunado com os quais se depara, e antes de culpar o 
aluno pelo desconhecimento e/ou inabilidade com as tecnologias de 
informação e comunicação, precisa ir além da “mera” mediação 
sujeito X conhecimento, cooperando na mitigação de possíveis 
dificuldades na relação sujeito do conhecimento com as TICs. Assim, 
o tutor virtual busca apropriar-se adequadamente do material 
construído, interage com o professor autor numa relação de cooperação 
mútua, extremamente enriquecedora para si e, conseguinte, para todo 
o processo de mediação virtual entre o conhecimento e o aluno.  
 Tutores virtuais que atuam na vanguarda da educação, se 
apropriam da importância do seu papel enquanto mediadores no 
processo ensino-aprendizagem, potencializando a didática adotada 
pelo professor autor, seja via caderno de estudos, seja nas atividades e 
debates propostos, seja nas videoaulas. De fato, se o tutor virtual não 
apresentar o perfil adequado à consecução de tão excelso papel, todo 
o processo ensino-aprendizagem em EAD será comprometido. Assim 
posto, conclui-se que o perfil psicológico e docente necessário ao 
êxito das ações educacionais em EAD, não rima com transmissão 
pura e simples de conhecimentos, com consequente alijamento de 
debates e significações de conteúdo; não rima com ausência de 
diálogo, não rima com materiais didáticos construídos “às pressas”, 
como mercadorias de qualidade questionável; muito ao contrário, se 
exige destes profissionais da educação que atuam à distância, uma 
postura sociopolítica consciente, refletida, flexível e por que não 

humilde, tendo em vista as possibilidades inúmeras de aprendizado 
proporcionado pelos próprios alunos, a partir das suas vivências e 
contextos socioculturais singulares, que constituem ricos substratos 
para exemplificação e significação de conteúdos.  
 Atesta-se, desta forma, a necessidade de se trabalhar, 
especialmente em EAD, a partir da Epistemologia Transdisciplinar, 
sem esquecer os 4 princípios fundantes da dialética: totalidade, 
movimento, mudança qualitativa e contradição, averiguando os 
conflitos inerentes à realidade, que é contraditória, e pondo-os em 
‘xeque’.  
 Ora, para tanto o professor e a instituição ofertante de EAD 
necessitam compreender a (s) epistemologia (s) que condiciona (m) 
suas práticas educativas, para então lhes transcender, não 
permanecendo na tradicional e inconsciente transmissão dos 
conhecimentos historicamente acumulados, sem que haja reflexão 
sobre seu significado e sua significância para o sujeito cognoscente. 
 Se Paulo Freire (1992) e sua pedagogia da autonomia 
pressupõem que o professor é o coordenador de debates, que estabelece 
uma relação horizontal, adaptando-se às características e necessidades 
do grupo, leia-se necessidade de conhecer os valores por trás da 
realidade, para, então, encontrar os caminhos para modificá-la; o 
professor precisa ser o primeiro a questionar tudo e principalmente a 
si próprio, bem como suas práticas educativas, pois é inconcebível 
transmitir conhecimentos historicamente acumulados, característica 
marcante da educação tradicional, sem a devida contextualização à 
realidade sociocultural do sujeito cognoscente. Conhecimento sem 
sentido para o aluno, ou seja, desprovido do significado necessário à 
sua vida e incapaz de muni-lo dos instrumentos teóricos e práticos 
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para transformá-la, enquanto ser e cidadão; é conhecimento, para o 
aluno que o recebe, desnecessário e cansativo, o que redunda em 
desinteresse pelo saber científico.  
 Na mudança de foco quanto à relação pedagógica do professor-
conteúdo (Escola Tradicional) para o aluno-aprendizagem (Escola 
Nova) (MELO et al, 2012), tanto no ensino presencial quanto na 
EAD, existe o imperativo da acurada análise, pois não deve haver a 
redução do professor a mero aplicador de tarefas e situações-problema, 
mas sim, o desabrochar do seu espírito provocador, típico dos que 
sabem despertar a inquietação necessária à ação discente curiosa, a 
inquietação necessária face um desafio. Isto é induzir o aluno à busca 
pelo autoconhecimento e pela autoinstrução, a pedagogia e a didática 
transformadora, isto é, o ato político preconizado por Freire. Ora, isto 
implica em transdisciplinaridade, o não se restringir às informações 
irrefletidas, o ultrapassar os limites da própria formação e ir além, na 
busca por perceber os fatos a partir de múltiplas perspectivas 
disciplinares convergentes.  
 Obviamente, neste intuito, o primeiro exercício deve ser 
praticado pelo próprio professor; que este sujeito busque a si próprio 
em uma autorreflexão profunda, de onde emerjam os conteúdos 
inerentes aos saberes filosóficos: existência humana, sensibilidade 
individual e social e ética docente (PIMENTA & ANASTASIOU, 
2002); melhor dizendo, de onde emerjam seus ideais, objetivos sociais 
e conceitos acerca da profissão docente e das exigências éticas que lhe 
são impostas pela complexa contemporaneidade, onde não cabem 
idiossincrasias de foro egoístico-personalista, mormente incrustadas 
em relações não dialógicas entre colegas de profissão.  
 Inovar em educação é, sem dúvida, relembrar e refletir sempre 

que a verdadeira viagem da descoberta do conhecimento consiste não 
apenas em buscar novas paisagens, mas também em ter novos olhos 
(PROUST, 1995). Desta premissa proustiana redunda a necessidade 
do desenho pedagógico do curso ou da disciplina ofertada na 
modalidade EAD observar as premissas aqui explanadas, de modo a 
não incorrer em inconformidade às demandas socioambientais que 
batem à nossa porta, exigindo dos seres sociais a habilidade de 
dialogar, conforme dito, de maneira sensata e competente.  
 Finalmente, observe que se a própria educação presencial 
convoca à revisão de paradigmas epistemológicos, não é racional, 
constituindo mesmo um paradoxo, que a EAD insista em inspirar-se 
nas características tradicionais ainda prementes naquela.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 Em caráter conclusivo, irrefutável é a constatação de que a 
EAD ainda enfrentará muitos desafios até conquistar o respeito que 
lhe é devido, haja vista as inovadoras e múltiplas demandas que a 
pressupõem, especialmente porque como toda atividade humana, esta 
modalidade de educação é realizada e usufruída por indivíduos cujos 
paradigmas epistemológicos quando não identificados e, por 
conseguinte, não refletidos, cerceiam a própria capacidade de 
transcendê-los.  
 No entanto, urge comentar que é considerada por muitos como 
a modalidade de ensino prevalente em futuro próximo, dados os 
prognósticos socioculturais e econômicos que vão da mobilidade 
urbana e tempo despendido em deslocamentos espaciais à comodidade 
proporcionada aos seus partícipes, então, há um grande desafio a ser 
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enfrentado por todos os atores nela atuantes; desafio este representado 
pela atitude a construir por cada professor e aluno da EAD, no sentido 
de romper com as armadilhas paradigmáticas da pedagogia e da 
didática tradicionais, rumo à autoconsciência, à interação e à 
construção das habilidades e conhecimentos necessários à intervenção 
sobre as problemáticas inerentes à realidade, de maneira cidadã e por 
que não dizer, cordial.  
 Conforme explanado no decorrer do presente, quando o ser, o 
cidadão compreende a realidade não apenas em suas múltiplas 
parcelas, porém, sobretudo, quanto às relações existentes entre elas e 
delas com o todo; amplia-se sobremaneira a capacidade do indivíduo 
em sair da passividade e agir no mundo e com o mundo, interagindo 
com os demais em um convívio sadio e propício ao diálogo, por assim 
dizer à construção de conhecimentos, atitudes e habilidades necessárias 
e urgentes nestes tempos de revisão de paradigmas e crises 
ecoantropológicas. Que não desperdicemos a áurea oportunidade de 
autoaperfeiçoamento pessoal e profissional, possibilitada e 
potencializada pelas novas tecnologias de informação e comunicação, 
reduzindo-as a partir da nossa limitação compreensiva e incapacidade 
discursiva (GUIMARÃES, 2004) a meros instrumentos de transmissão 
pura e simples de verdades seculares, absolutas e incontestes.  
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A MANIFESTAÇÃO DA MELANCOLIA NA PERSPECTIVA 
DA “FILOSOFIA DA COMPOSIÇÃO” DE EDGAR ALLAN 
POE 
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nelmagomes@uol.com.br 

RESUMO
O presente trabalho constitui-se, em seu primeiro momento, em um 
paralelo entre o momento da criação literária e o que dele resulta, isto 
é, entre a “Filosofia da Composição” e o poema “O Corvo”, do norte-
americano Edgar Allan Poe, onde o poeta também contista, crítico 
literário e jornalista, explana o ato da composição poética enquanto 
vai sendo tecida. É, portanto, uma paráfrase das reflexões de Poe 
sobre a sua própria criação, assim como uma análise dos motivos 
que podem levar um autor à produção poética, enquanto geradora da 
Beleza na arte literária, através da manifestação da melancolia como 
refinamento da emoção expressa pelo eu poético. Em segundo lugar, o 
artigo discorre sobre a Beleza produzida no mundo do depressivo, com 
base, principalmente, na obra Sol Negro: depressão e melancolia, de 
Júlia Kristeva (1989). Enquanto a análise é desenvolvida, a melancolia 
se manifesta como uma flor exótica que vai aos poucos se revelando 
via verbalização do sofrimento causado pela perda do objeto amado 
que só a genialidade do poeta melancólico pode produzir.

Palavras-chave: Beleza. Criação Literária. Eu Poético. Melancolia.
 
ABSTRACT
The present work constitutes itself, in its first moment, a parallel 
between the moment of literary creation and of what results from 
it, that is, between the “Philosophy of Composition” and the poem 
*10Mestra em Literatura da Língua Inglesa (UFPB), Graduada em Letras e 
Especialista em Linguística Aplicada ao Ensino de Inglês (UFPE); professora do 
curso de Letras da FOCCA.
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“The Raven”, written by the North-American Edgar Allan Poe, where 
the poet, who is also a short story writer, a journalist and a literary 
critic, explains the act of the poetic composition while it is being 
weaved. It is, therefore,  a paraphrase of Poe’s reflections about his 
own output, as well as an  analysis of the reasons that can take an 
author to the poetical production,  while a generator of  Beauty in the 
literary  art, through the manifestation of melancholy as a refinement 
of the emotion expressed by the poetic ego.  Secondly, the article 
discusses about the Beauty expressed in the world of the depressed, 
based, mainly, on the work Black Sun: depression and melancholy, by 
Julia Kristeva (1989). While the analysis is developed, melancholy 
manifests itself like an exotic flower that, little by little, reveals itself 
via verbalization of the suffering caused by the lost of the loved object 
which only the geniality of the melancholic poet can produce.

Keywords: Beauty. Literary Creation. Melancholy. Poetic Ego. 

Introdução 
A partir de um estudo realizado sobre a obra do autor paraibano 

Chico Viana, O Evangelho da Podridão: culpa e melancolia em 
Augusto dos Anjos (1994), neste artigo, são considerados aspectos 
em que o eu poético expressa sua melancolia. O trabalho de Viana, 
inicialmente tese de doutorado, discorre sobre a representação da 
culpa e da melancolia na obra do poeta Augusto dos Anjos, também 
paraibano. Trata-se de uma investigação literária e não biográfica; o 
autor interpreta e comenta as escolhas linguísticas e os procedimentos 
retóricos que expressam o afeto melancólico na busca do objeto 
perdido. Como em Viana, faz-se, aqui, uma análise dos efeitos, na 
poesia, sobre a perda do objeto amoroso, a perda da coisa conforme já 
analisava Freud (1996), quando publicou o artigo “Luto e Melancolia”,   
em1917.  Entretanto, diferente do trabalho realizado na obra de Viana, 

não há, aqui, uma exposição acurada do que acontece nos diversos 
estratos da língua, quando da análise da obra poética. O que se apresenta 
é a evidência do aspecto melancólico nos elementos que constituem o 
poema “O Corvo”111, analisados pelo próprio autor, Edgar Allan Poe, 
em sua “Filosofia da Composição”212. O foco é temático, uma vez que 
não estão em questão elementos estruturais do poema. Em primeiro 
lugar porque, por ser o poema originalmente em inglês, não cabia, 
no presente artigo, uma análise do isomorfismo fonossemântico da 
criação poética presente em todo o texto, considerado pelos críticos o 
motivo maior de sua popularidade através do tempo e do espaço. Em 
segundo, porque a ênfase está no tom em que se expressa o poeta e 
no conteúdo de sua narrativa, destacando-se uma das características 
mais conhecidas do autor, Poe, aquela que se refere à tão recorrente 
presença da morte e aos consequentes efeitos da perda do objeto 
amado, estabelecendo-se um paralelo, com alguma recorrência à 
psicanálise, com a melancolia e a criação da beleza, em uma espécie 
de ‘semanálise’313.

 Este artigo se constitui, em sua primeira parte, em uma espécie 
de paráfrase e paralelismo da análise que é feita por Poe a respeito do 
próprio texto, em uma reflexão sobre o fazer poético no qual o tema 
central é a morte da mulher amada. A segunda parte é uma apresentação 
da composição poética como manifestação da melancolia. Para isto, 
111“The Raven” foi publicado inicialmente em 29 de janeiro de 1845, no jornal 
Evening  Mirror  (New York).
212Artigo publicado pela primeira vez no Graham’s  Lady’s and Gentleman’s  Magazine, 
em abril de 1846. Título original: “Philosophy  of  Composition”. No presente 
trabalho, em sua primeira parte, todas as citações de Poe referem-se à “Filosofia da 
Composição” e a “O Corvo”.
313Toma-se aqui como empréstimo o termo “semanálise” usado por Júlia Kristeva no 
seu livro sobre análise semiótica cujo título é Introdução à Semanálise (São Paulo: 
Perspectiva, 1974).
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faz-se uma breve retomada aos termos de Freud (1996)414 na sua 
análise sobre luto e melancolia; recorre-se à perspectiva de Kristeva 
(1989) sobre a Beleza que se expressa no mundo do depressivo, aqui 
o eu lírico, o eu poético, conduzindo-o à criação artística;  e,  por fim, 
são consideradas algumas das afirmações de Bellemin-Noël (1983) 
sobre a psicanálise e o fato literário.

1 Uma paráfrase da “Filosofia da Composição”: os percursos 
da criação poética

Em sua “Filosofia da Composição”, o enigmático Edgar Allan 
Poe faz uma exposição do processo de composição que o levou ao seu 
mundialmente conhecido poema “O Corvo”. Imagina o autor quão 
interessante seria para o leitor se muitas obras literárias pudessem 
ser pormenorizadas pelos seus autores, exibindo estes, passo a passo, 
os processos pelos quais qualquer composição atinge seu ponto de 
acabamento. Porém, segundo Poe, muitos dos escritores, especialmente 
os poetas, preferem ter por entendido que compõem por meio de uma 
espécie de sutil frenesi, de uma intuição extática, e estremeceriam 
ante a ideia de deixar o público dar uma olhada, nos bastidores, para as 
rudezas vacilantes e trabalhosas do pensamento, para os verdadeiros 
propósitos só alcançados no último instante, para os inúmeros relances 
de ideias que não chegam à maturidade da visão completa, para as 
imaginações plenamente amadurecidas e repelidas em desespero, 
como inaproveitáveis, para as cautelosas seleções e rejeições, as 
dolorosas emendas e interpelações até chegar ao produto final. 
 

414Trabalho original publicado em 1917.

 A “Filosofia da Composição” é um ensaio literário em que Poe 
discorre sobre a teoria da composição de um poema, sobre a natureza 
da criação artística, onde o pensamento crítico do autor apresenta 
o arranjo lógico para os efeitos da composição literária. Conforme 
Poe, no mesmo ensaio, é “o cerne da construção dolorosa que a mera 
emoção não poderia prover”.

 Neste ensaio, Poe inicia a análise sobre a construção do 
poema “O Corvo” citando o escritor britânico William Godwin, 
pai de Mary Shelley, a autora de Frankenstein (1818).  Revela Poe 
que, no prefácio à obra As coisas como elas são ou As aventuras de 
Caleb Williams (1794), em que ataca os privilégios da aristocracia, mas 
que também é virtualmente o primeiro romance de mistério, o autor 
Godwin explica que o seu trabalho foi concebido de trás para adiante. 
Ele teria criado o terceiro volume, em seguida o segundo, e por último 
o primeiro. Em seu modus operandi, Poe afirma que fez uso do mesmo 
recurso, o que mais adiante é por ele esclarecido. 

     Em sua “Filosofia da Composição”, Poe explica que, no seu 
processo de criação poética, a preocupação inicial é a extensão. Para 
ele, como poeta e crítico literário, o ideal, na poesia, é a obra que possa 
ser lida de uma assentada, a fim de produzir efeitos poéticos intensos, 
emocionar, elevar a alma. Porque, segundo o autor, “todas as emoções 
intensas, por uma necessidade psíquica, são breves”. Declara que o 
que é denominado poema longo, como o Paraíso Perdido de John 
Milton (1667), é, de fato, a sucessão de poemas curtos. Define que, 
no poema longo, muitas vezes de extrema extensão, o conjunto se vê 
privado de um elemento artístico deveras importante: a totalidade ou 
unidade de efeito, a brevidade da emoção intensa. Partindo do seu 
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princípio sobre a brevidade e intensidade do prazer, Poe projetou “O 
Corvo” para cem versos, tendo, de fato, cento e oito.

Neste ponto,  Poe surpreende com sua acuidade de visão da 
natureza humana. A afirmação sobre a atividade psíquica, bem anterior 
à psicanálise freudiana ou lacaniana e em termos da brevidade do 
prazer intenso, leva o leitor às considerações de Freud em seu trabalho 
Além do Princípio do Prazer, escrito em 1920 (in FREUD, 1996), 
onde ele declara que o princípio do prazer

É evitar o desprazer, em busca do prazer, fugindo da 
dor ou do terror, descarregando a excitação, repetindo a 
experiência de satisfação primária, suprimindo assim a 
tensão pulsional. Portanto, esta liberação momentânea 
da tensão pulsional seria geradora do prazer e o 
prazer mais intenso é aquele que se concentra em um 
relaxamento mais breve dessas tensões. 

A ideia seguinte refere-se à escolha de uma impressão ou efeito 
a ser obtido, mantendo a originalidade em vista. Pergunta-se o autor 
qual, dentre os inúmeros efeitos ou impressões a que são suscetíveis 
o coração, a inteligência, ou, mais geralmente a alma515, seria o 
escolhido, algo que pudesse ser apreciado por todos6.16. 

O próximo passo da análise poeana refere-se à Beleza. Como o autor 
a considera a única província legítima de um poema, para ele, o prazer 
será mais intenso, mais elevante e mais puro, quando encontrado na 
contemplação do belo. Não se trata da beleza expressa, supostamente, 
como qualidade de algum objeto, mas aquela que é um efeito de 
intensa e pura elevação da alma, e não da inteligência ou do coração. A 
elevação especial a que o poeta alude é, conforme ele mesmo destaca, 
mais profundamente atingida em um poema. Para Poe, a Verdade e 
515 Grifo do autor.
616 Grifo do autor.

a Paixão podem ser introduzidas, proveitosamente, para elucidar ou 
auxiliar o efeito geral. Elas se submetem, harmoniosamente, ao alvo 
predominante na obra poética, a Beleza.

       Aparece, por fim, aquilo que é o objeto deste artigo. As 
considerações de Poe recaem sobre o tom717que precisa ser encontrado 
para a manifestação da referida Beleza. Para o poeta, a melancolia 
é o mais legítimo dos tons poéticos, o tom de tristeza é a mais alta 
manifestação da Beleza. Dedica-se, então, à obtenção de algum efeito 
artístico agudo que lhe pudesse servir como nota-chave na construção 
do poema, algum eixo sobre o qual toda a estrutura devesse girar. 
Escolheu como recurso o refrão8,18considerando a universalidade do 
seu emprego. 

       Ocorre-lhe que a impressão que deve ser causada, em um poema, 
pelo refrão ou estribilho, depende da força da monotonia, tanto no 
som como na ideia. O autor, então, valeu-se da repetição do som, 
variando uma ideia que o acompanhasse para produzir novos efeitos 
pela variação da aplicação do refrão. Como a aplicação do refrão 
deveria ser variada, Poe pensou que este deveria ser breve, para 
evitar as dificuldades de uma sentença extensa. O autor foi levado a 
uma só palavra como o melhor refrão, o qual seria o fecho de cada 
uma das estâncias em que dividiu o poema. Tal fecho, para ter força, 
deveria possuir uma sonoridade mais prolongada e que se prestasse 
ao tom do poema.  Para tal, escolhe o “o” longo, considerado 
por ele a mais sonora das vogais, em conexão com o “r”, como a 
consoante mais aproveitável para o seu intento. Surge, assim, a 
palavra nevermore, relacionando-se o mais possível com a melancolia  
717Grifo do autor.
818Grifo do autor.
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predeterminada  como tom do poema, conforme já afirmara o autor. 
E, como coroamento de tal escolha, aparece o nome daquela “que os 
céus chamam Lenore”.  Viana (1994) declara que “o áspero ‘r’ parece 
o fonema preferido para traduzir a aspereza orográfica do mundo”.

 Conforme Poe, como tal repetição não deveria vir conciliada 
ao uso da razão, fazia-se necessária a figura de um ser não racional, 
capaz de falar e de verbalizar o refrão.   Chegou, então, à figura 
do corvo, a ave do mau agouro, infinitamente relacionado ao tom 
pretendido.

 Em continuidade à sua explanação, Poe faz a seguinte 
indagação: “De todos os temas, qual, segundo a compreensão 
universal da humanidade, é o mais melancólico? A Morte – foi a 
resposta evidente”. E insistiu o poeta:

E quando esse mais melancólico dos temas se torna 
o mais poético? Quando ele se alia mais de perto 
à Beleza; a morte, pois, de uma bela mulher é, 
inquestionavelmente, o mais poético tema do mundo e, 
igualmente, a boca mais capaz de desenvolver tal tema 
é a de um amante desprovido do seu amor. 

 A palavra nevermore (nunca mais) vem combinada como 
resposta do corvo às perguntas do amante.  O poeta estabelece 
então um clímax com a pergunta conclusiva, aquela em que a resposta 
“nunca mais” se daria pela última vez e deveria envolver a máxima 
concentração possível de tristeza e desprezo. Foi nesse ponto de 
suas considerações que o autor tomou da pena e do papel e começou 
a compor a antepenúltima estrofe do poema, onde se dá o clímax, 
tendo o poema, dessa forma, seu começo pelo fim.  Na composição 
do efeito culminante, o clímax, o autor tem o cuidado de graduar 

as outras estâncias de modo que nenhuma pudesse ultrapassar ou 
interferir naquela que teria o efeito dominante.

 Quanto à versificação, a preocupação do autor é, mais uma 
vez, a originalidade, quer no ritmo quer na métrica de “O Corvo”.  O 
próprio autor explica a estrutura adotada. Diz ele:

O primei ro é trocaico, o segundo é octâmetro  
acatalético, alternando- se com um heptâmetro 
catalético, repetido no refrão do  quin to verso e 
terminando com um tetâmetro catalético. Falando 
menos pedantescamente, o pé empregado no poema 
(tro queu) consiste em  uma sílaba  longa, seguida por 
uma curta; o primeiro verso do quarto de sete e meio, o 
quinto idem, o sexto de três e meio. Ora, cada um desses 
versos, tomado separadamente, tinha sido empregado 
antes, mas a originalidade que “O Corvo” tem está 
em sua combinação na estância, nada já havendo 
sido tentado que mesmo remotamente se aproxi masse 
dessa combinação. O efeito dessa originalidade de 
combinação é ajudado por outros efeitos incomuns, 
alguns inteiramente novos, oriundos de uma ampliação 
da aplica ção dos princípios de rima e de aliteração.

 O próximo ponto a ser considerado foi o local, o ambiente9 19 
onde estariam o amante e o corvo. Para o autor, a circunscrição fechada 
do espaço, o quarto do amante, concentra a atenção necessária ao 
efeito único e, o que é mais poético, tem a força de uma moldura para 
um quadro. O quarto é o ambiente sagrado pela recordação daquela 
que o frequentara e é ao mesmo tempo refinado, tendo em vista a 
expressão da Beleza. Determinado o local, a ideia de introduzir a ave 
infernal através da janela do quarto é inevitável. O fato de o pássaro 
pousar no busto de Pallas (Minerva), diz o autor, gera um efeito de 
919Grifo do autor.



_______________________________________
Scientia Una Olinda Nº14 P. 95-115 Maio 2014

_______________________________________
Scientia Una Olinda Nº14 P. 95-115 Maio 2014104 105

contraste entre o branco mármore e a plumagem negra para configurar 
efeitos a que o escritor se propunha, com um ar do fantástico, além da 
sonoridade que apresenta o próprio nome da deusa grega das artes e da 
sabedoria, sugerindo, portanto, a erudição do amante, assim também 
o faz quando menciona antigos manuais que o amante está a ler.

 Do fantástico, o autor passa ao tom de profunda seriedade 
falando do olhar incandescente do corvo a queimar o amante fixamente. 
Com o desenlace10,20em uma conveniente resposta do corvo sobre se 
a amada poderia ser vista em um outro mundo , o poema se completa 
no seu medonho “nunca mais”.

 As perguntas vão variando a cada estrofe, com  o amante a 
se deleitar na própria tortura, pois a razão podia acreditar no caráter 
demoníaco ou profético da ave, mas, na verdade, as perguntas eram 
feitas pelo amante para experimentar o frenético prazer ao receber o 
esperado “nunca mais”, a mais deliciosa, por ser a mais intolerável 
das tristezas, a ausência eterna de sua amada.

 No que concerne à análise da narrativa de “O Corvo”, esta é 
tida, a princípio, como a apresentação de fatos que se desencadeiam de 
uma forma natural. Eis o que é narrado, em uma perspectiva simples, 
descomplicada.  Um corvo, tendo aprendido rotineiramente a dizer 
a palavra nevermore, e tendo escapado à vigilância de seu dono, é 
levado à meia-noite, em meio à violência de uma tempestade, a buscar 
entrada em uma janela pela qual se vê ainda a luz brilhar: a janela de 
um quarto de um estudioso ocupado entre folhear um volume e sonhar 
com uma adorada amante morta. Por estar a janela aberta, no tumulto 
da noite tempestuosa a ave procura abrigo e pousa no lugar que lhe 

1020Grifo do autor.

parece mais conveniente, fora do alcance imediato do morador, que, 
divertindo-se com o incidente e com as extravagantes maneiras do 
visitante, pergunta-lhe, como brincadeira e sem esperar resposta, 
por seu nome. O pássaro interrogado responde com seu nevermore, 
palavra que logo encontra eco no coração melancólico do personagem 
que começa a expressar em voz alta certos pensamentos sugeridos 
pelo momento e às suas perguntas o corvo várias vezes o surpreende 
com a mesma resposta: nunca mais. Explode, no entanto, o Fantástico, 
o Maravilhoso, do poema; mostram-se as indagações do poeta que 
levam do real ao sobrenatural. É a narrativa do Maravilhoso que se 
instala com seu universo irreal sem causar qualquer questionamento, 
embora relate acontecimentos impossíveis de se realizar dentro de 
uma perspectiva empírica da realidade. O poeta percebe, então, a 
real causa do acontecimento e é impelido por sua sede humana de 
autotortura, ou talvez de superstição, a dialogar com a grave e nobre 
ave que só lhe trará desolação, “o máximo da volúpia da tristeza”, 
levando-o ao extremo da autotortura.

 Ao final da composição, o leitor encara o corvo simbólico. 
Metaforicamente, o poeta pede ao corvo que retire o bico de seu 
coração e o pássaro permanece “hirto, sombrio, inerte, olhar medonho, 
com a luz da lâmpada a atirar ao chão sua disforme sombra” onde 
também está a alma do poeta que de lá não irá erguer-se “nunca mais”.

 A sombra do corvo, de onde não se pode erguer a alma do 
poeta, é o símbolo da recordação lutuosa e infindável, o lamento 
da perda da mulher amada, a identificação do ego com o objeto 
que o abandonou; é o deslocamento da catexia objetal para o ego, 
instaurando-se a melancolia,  a comiseração do ego no luto por si 
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próprio,  a perda do próprio ego. É a culpa pela perda que impede 
o eu lírico de ter acesso concreto ao objeto amado. O poeta oscila 
entre o prazer, na esperança de uma revelação, e o desprazer, na 
impossibilidade do alcance do objeto amado.

2  Paralelismo e simbologia melancólica do eu poético

Ópios, Édens, analgésicos / não me calem essa dor.
Ela é tudo o que me sobra / sofrer vai ser

A minha última obra.

Paulo Leminski/ Itamar Assumpção 1121

 Jean Bellemin-Noël, em sua obra Psicanálise e Literatura 
(1983), definiu a psicanálise como a “arte de decifrar uma verdade 
em todos os setores enigmáticos da experiência humana” e o fato 
literário como “o receptáculo de uma parte da inconsciência, ou do 
inconsciente”, sendo, segundo ele, “o poema mais que o poeta”.
 Freud explica, em O Tema sobre os Três Escrínios12,22que 
é o problema da escolha que percorre uma obra. A ‘escolha’, no 
sentido freudiano, nada tem a ver com livre arbítrio e ele defende 
uma articulação do termo com a noção de ‘escolha forçada’, a escolha 
determinada, ou a  ‘escolha da neurose’, de ‘posição do sujeito’.  De 

1121Última estrofe da canção “Dor Elegante”, de Itamar Assumpção e Paulo Leminski (In  
KEHL, Maria Rita, 2009). A autora cita os versos de Paulo Leminski como epígrafe 
de um dos capítulos do livro O Tempo e o Cão onde ela analisa a Pulsão de Morte. 
Eis a letra completa: Um homem com uma dor / É muito mais elegante / Caminha 
assim de lado / Como se chegando atrasado / Chegasse mais adiante / Carrega o 
peso da dor / Como se portasse medalhas / Uma coroa, um milhão de dólares / Ou 
coisa que os valha / Ópios, Édens, analgésicos / Não me toquem nessa dor / Ela é 
tudo o que me sobra / Sofrer vai ser a minha última obra. 
1222Originalmente publicado em 1913.

acordo com Freud, o homem, como parte da natureza, acha-se sujeito 
à imutável lei da morte e luta contra esta sujeição. O indivíduo faz 
uso de sua atividade imaginativa a fim de satisfazer os desejos que a 
realidade não satisfaz. Assim faz o poeta, como o fez Poe. 
 No texto Escritores criativos e devaneio13,23Freud declara que 
o estudioso da mente humana sabe que nada é tão difícil para o homem 
quanto abdicar de um prazer que já experimentou. Na realidade, 
o doutor Freud considera que as pessoas nunca renunciam a nada, 
apenas trocam uma coisa por outra. No escritor criativo, o substituto 
é a fantasia, são os devaneios. Diz ele:

O escritor suaviza o caráter de seus devaneios egoístas 
por meio de alterações e disfarces, e nos suborna 
com o prazer puramente formal, isto é, estético, 
que nos oferece na apresentação de suas fantasias. 
Denominamos de prêmio de estímulo ou de prazer 
preliminar ao prazer desse gênero, que nos é oferecido 
para possibilitar a liberação de um prazer ainda maior, 
proveniente de fontes psíquicas mais profundas. Em 
minha opinião, todo prazer estético que o escritor 
criativo nos proporciona é da mesma natureza desse 
prazer preliminar, e a verdadeira satisfação que 
usufruímos de uma obra literária procede de uma 
libertação de tensões em nossas mentes. Talvez até 
grande parte desse efeito seja devida à possibilidade 
que o escritor nos oferece de, dali em diante, nos 
deleitarmos com nossos próprios devaneios, sem auto-
acusações ou vergonha. (FREUD, 1996)

 Julia Kristeva, em sua obra Sol negro: depressão e 
melancolia ((1989), apresenta ideias sobre melancolia relacionando-a 
à semiologia, filosofia e criação literária, que soam, na verdade, como 
poesia em prosa. O próprio título do seu trabalho, inspirado pelo 
1323Originalmente publicado em 1908.
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poema “El  Desdichado”14,24cujos versos aqui seguem, atesta isto:

Sou o tenebroso – o viúvo – o inconsolado
O príncipe na torre abolida de Aquitânia;
Morta minh’única  estrela – meu alaúde constelado
Porta o Sol Negro da Melancolia.

Na noite tumular, tu que me consolaste,
Traga-me o Pausílipo e o Mar d’Itália,
A flor que tanto comprazia meu coração triste,
E o parreiral onde o pàmpano à vinha se alia.

Serei Amor ou Febo, Lusignan ou Byron?
Minha fronte está rubra, ainda: dos beijos da que reina;
Dormi na gruta onde verdeja a sirena,

E por duas vezes, vivo, atravessei o Áqueron,
Modulando e cantando na lira Orfeica,
Os suspiros da santa e os gritos feéricos.

Kristeva faz toda uma análise dos significados históricos, 
semânticos e culturais sobre o poema de Nerval. Quanto ao aspecto 
melancólico, ela discorre:

Se o melancólico não deixa de exercer um domínio 
tanto amoroso quanto odioso sobre a Coisa, o poeta 
encontra o meio enigmático de estar, ao mesmo tempo, 
sob a sua dependência e... em outro lugar.  Deserdado,  
privado desse paraíso perdido, ele é desafortunado; 
contudo, a escrita é o estranho meio de dominar este 
infortúnio, instalando nela um “eu” que domina os 
dois lados da privação: tanto as trevas do desconsolado 
quanto o “beijo da que reina”.

 Para Kristeva,  é a perda do amor a principal fonte de 
melancolia. É a melancolia a principal chave para se entender o 
1424“O Desafortunado” / “O Infeliz” – A primeira publicação de “El Desdichado” 
apareceu no Le Mousquetaire, em 10 de dezembro de1853, apresentada por um 
artigo de Alexandre Dumas.

que acontece quando os valores da sociedade entram em crise.  
Elaborando um tenso e delicado painel da Criação enquanto produção 
melancólica, a autora nos oferece em Sol negro uma obra em que 
análises psicanalíticas e semiológicas se fundem. A escritora recria os 
universos de Holbein, o pintor renascentista; de Gerard de Nerval, o 
poeta e o seu “sol negro”;  dos romancistas Dostoievski e sua escrita 
do sofrimento e do perdão;  e de Marguerite Duras,  a “doença da 
dor”.  Kristeva faz mais do que expor uma complexa e irrefutável 
tese: ela guia o leitor numa viagem inesquecível através da história da 
melancolia como mola propulsora da genialidade.

 Numa definição de sua própria melancolia, esta filósofa, 
escritora, crítica literária, psicanalista e feminista búlgaro-francesa, 
afirma:

Para aqueles a quem a melancolia devasta, escrever 
sobre ela só teria sentido se o escrito viesse da 
melancolia. Tento lhes falar de um abismo de tristeza, 
dor incomunicável que às vezes nos absorve, em geral 
de forma duradoura, até nos fazer  perder o gosto 
por qualquer palavra, qualquer ato, o próprio gosto 
pela vida. Esse desespero não é uma aversão, que 
pressuporia capacidades de desejar e de criar, de forma 
negativa , claro, mas existentes em mim. Na depressão, 
o absurdo da minha existência, se está prestres a se 
desequilibar, não é trágico: ele me parece evidente, 
resplandecente e inelutável.
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Mais adiante, ela declara:

A lista das desgraças que nos oprimem todos os dias 
é infinita... Tudo isto, bruscamente, me dá uma outra 
vida. Uma vida impossível de ser vivida, carregada de 
aflições cotidianas, de lágrimas contidas ou derramadas, 
de desespero sem partilha, às vezes abrasador, às vezes 
incolor e vazio. Em suma, uma existência desvitalizada 
que, embora às vezes exaltada pelo esforço que faço 
para continuá-la, a cada instante está prestes a oscilar 
para a morte. Morte vingança ou morte liberação, 
doravante ela é o limite interno do meu abatimento, 
o sentido impossível dessa vida, cujo fardo, a cada 
instante, me parece insustentável, salvo nos momentos 
em que me mobilizo para enfrentar o desastre. Vivo 
uma morte viva, carne cortada, sangrante, tornada 
cadáver, ritmo diminuído ou suspenso, tempo apagado 
ou dilatado, incorporado na aflição... Ausente do 
sentido dos outros, estrangeira, acidental à felicidade 
ingênua, eu tenho de minha depressão uma lucidez 
suprema, metafísica. Nas fronteiras da vida e da 
morte, às vezes tenho o sentimento orgulhoso de ser a 
testemunha da insensatez do Ser, de revelar o absurdo 
dos laços e dos seres. Minha dor é a face escondida da 
minha filosofia, sua irmã muda. A depressão é o rosto 
escondido de Narciso, o que vai levá-lo para a morte, 
mas que ele ignora enquanto se admira numa miragem.

Kristeva relaciona melancolia e semiologia quando diz:

A semiologia, que se interessa pelo grau zero do 
simbolismo, é inevitavelmente levada a se interrogar 
não somente sobre o estado amoroso, mas também 
sobre o seu obscuro corolário, a melancolia, para 
constatar ao mesmo tempo que, se não existe escrita 
que não seja amorosa, não existe imaginação que não 
seja, aberta ou secretamente, melancólica.

Quanto à criação literária, ela declara:

A criação literária é esta aventura do corpo e dos 
signos que dá testemunho do afeto: da tristeza, como 
marca da separação e como início da representação 
do simbólico; da alegria, como marca do triunfo 
que me instala ao máximo no universo do artifício e 
do símbolo, que tento fazer corresponder às minhas 
experiências da realidade. Mas esse testemunho, a 
criação literária o reproduz num material bem diferente 
do humor. Ele transpõe o afeto nos ritmos, nos signos, 
nas formas. O “semiótico” e o “simbólico” tornam-
se as marcas comunicáveis de uma realidade afetiva 
presente, sensível ao leitor (gosto desse livro porque 
ele me comunica a tristeza, a angústia ou a alegria) e 
contudo dominada, afastada, vencida.

 A ideia de expor Kristeva é para colocá-la em uma relação 
direta com a criação literária de Poe. É evidente em ambos a relação 
entre a experiência da dor vivida e a obra. De uma forma contundente, 
Poe expressa, em uma carta, a imensidão de sua dor após a morte de 
Virginia Clemm, sua amada esposa e musa inspiradora, dentre outros 
textos, do também famoso e melancólico poema Annabel Lee.

Em uma carta a George W.Eveleth15,25Poe confessa:

(...)

1525Trechos da carta escrita em 4 de janeiro de 1848, New York. Este texto encontra-
se, entre muitos outros, inclusive com comentários de Charles Baudelaire, 
Stéphane Mallarmé, Paul Valerie, J. K. Huysmans e André Breton, na antologia 
Poe desconhecido, numa tradução de Luiz Fernando Brandão (1989) da obra The 
unknown Poe, editada por Raymond Foye, em San Francisco (1980).
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Este “infortúnio” foi o maior que pode se abater sobre 
um homem. Seis anos atrás, uma esposa, a quem 
amei como nenhum homem jamais amou, rompeu 
um vaso sanguíneo durante o canto. Sua vida foi dada 
por perdida. Despedi-me dela para sempre e passei 
por todas as agonias de sua morte. Ela se recuperou 
parcialmente e de novo tive esperança. Ao final de um 
ano o vaso partiu-se novamente - passei exatamente 
pelo mesmo drama. Novamente cerca de um ano 
depois. Então de novo - de novo - de novo e ainda 
mais uma vez a intervalos variados. Todas as vezes eu 
sentia todas as agonias de sua morte - e a cada acesso 
do distúrbio eu a amava com maior ternura & me 
aferrava à sua vida com mais desesperada pertinácia. 
Mas sou constitucionalmente sensível - nervoso em 
um grau bastante incomum. Fiquei louco, com longos 

intervalos de terrível lucidez.1626

    (...)

1626Grifo da autora do presente artigo.

Considerações finais 

O artigo que ora se finda procurou o entendimento, embora 
breve, da relação entre a criação do eu lírico no seu mundo da 
beleza poética e o próprio autor, o melancólico, o homem que usa a 
linguagem, no conjunto a que se denomina literatura, onde a realidade 
secreta do indivíduo se confunde com o imaginário e onde ele pode se 
exprimir melhor do que em qualquer outra parte.

Na perspectiva de Kristeva, a melancolia se dá devido à 
introjeção do objeto perdido, ao mesmo tempo amado e odiado. A 
sublimação seria o contrapeso da perda à qual a libido se liga de forma 
enigmática. Ela afirma que o belo, como objeto ideal, aparece como 
reparador absoluto e indestrutível do objeto abandônico.  Em lugar da 
morte, e para não morrer da morte do outro, o ego produz, ou pensa 
fazê-lo, um artifício, um ideal, um  além que a psique produz para se 
colocar fora dela: o êxtase. 

Para Kristeva, o universo imaginário do eu poético é a tristeza 
significada, como também o júbilo significante e nostálgico. É o 
universo que possibilita ressurreições ambivalentes e polivalentes. 
Há um prazer significante que transfere o significante perdido. Ela 
diz que há um regozijo ressurreicional extensivo à experiência do 
gozo melancólico. Em Poe, a capacidade imaginária transfere sentido 
próprio ao lugar em que se situa o objeto perdido na morte. 

No eu poético, como no caso do poeta aqui estudado, o 
processo psíquico de sublimação modifica os signos e os materiais. A 
Beleza consegue atravessar o drama que se desenrola entre a perda do 
objeto e o domínio sobre a própria perda. A sublimação mobiliza os 
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processos e chega à idealização. No vazio do depressivo, diz Kristeva, 
surge, na dinâmica da sublimação, “o hipersigno”, a “alegoria” do 
que não existe mais. A autora afirma que o objeto perdido retoma 
uma significação superior, refeito do nada, sempre melhor, em uma 
harmonia inalterável para a eternidade. O poeta depressivo  atravessa 
a própria melancolia, no interesse pela vida dos signos, encontrando o 
caminho pelo qual transcende a dor de estar separado do objeto amado. 
A sublimação resiste à morte e o belo expresso pelo artista, capaz de 
enfeitiçar no mundo da arte, quando parece mais digno de adesão que 
qualquer coisa amada ou odiada no mundo real. A beleza produzida 
pelo eu lírico configura a dor da morte e o prazer melancólico na 
recorrência ao objeto perdido, a amada. E estes elementos atestam 
a importância da subjetividade sofrida, aquela que, para o deleite de 
muitos, consegue vencer a própria morte.
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GALOS E GALINHAS: DIÁLOGOS, DESCOBERTAS E 
POSSIBILIDADES NOS CONTOS DE RONALDO BRITO
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netunoneil@gmail.com

O conto tem algo da natureza indefinida e infinitamente variável de uma 
nuvem.

H. E. Bates

Cada palavra é animal no pasto. Ou melhor, cada pasto é um rebanho de 
palavras que apenas procuram, ansiosamente, o pastor que as põe no redil da 

noite.
Carlos Nejar

RESUMO

A escolha de um texto quer para leitura, quer para a análise e crítica, 
dá-se pelo prazer. Este tem que ser o princípio de uma escolha, claro, 
quando se é permitida tal liberdade. Foi prazer o fato primordial 
que levou este texto a ser feito, após a leitura, análise e crítica dos 
contos, publicados na obra As noites e os dias (1996), do escritor e 
médico cearense do sertão dos Inhamuns, radicado em Pernambuco, 
Ronaldo Correia de Brito. Ele que, em 2013, foi um dos palestrantes 
convidados na IX FLIPORTO, Festa Literária Internacional de 
Pernambuco, bem como representou, no mesmo ano, o Brasil na Feira 
Internacional do Livro de Frankfurt, na Alemanha. Percebe-se nos seus 
primeiros contos, por exemplo, em: “O dia em que Otacílio Mendes 
viu o sol”, “Rabo de burro”, “Inácia Leandro”, “Eufrásia Meneses”, 
“Lobisomem”, entre outros que aqui serão apreciados, a temática do 
Bestiário como marca no seu fazer literário. É a partir deste eixo-
temático que o presente artigo discorrerá sobre as narrativas de Brito.
*27Mestre em Teoria da Literatura (UFPE, 2007). Licenciado em Inglês/Português pelo 
Curso de Letras da UFPE (2003), Coordenador e Professor de Língua Portuguesa 
e Literaturas do curso de Letras da FOCCA; Poeta, ensaísta e escritor; Membro e 
coordenador de eventos da União Brasileira de Escritores (UBE).
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ABSTRACT

The choice of a text, either for reading or  analysis and criticism, lies 
itself in pleasure. This has to be the principle of a choice, of course, 
when such freedom is permitted. It was pleasure the primordial fact 
that took this text to be done, after the reading, the analysis and the 
criticism of the tales published in the book The nights and the days 
(1996),  written by Ronaldo Correia de Brito,  writer and physician, 
originally from Inhamuns, state of Ceará, living in Pernambuco. 
He, in 2013, was one of the invited lecturers at the 9th FLIPORTO, 
International Literary Festival of Pernambuco, and will also represent 
Brazil at the International Book Fair of Frankfurt, in Germany. One 
can realize, in his first tales, for example: “The day on which Otacílio 
saw the sun”, “Monkey’s tail”, “Inácia Leandro”, “Eufrásia Meneses”, 
“Werewolf”, among others that will be appreciated here, the Bestiary 
thematic as the mark of his literary output. It is from this thematic axis 
that the present article will discuss Brito’s narratives.

Keywords: Bestiary. Brito. Tales.

INTRODUÇÃO

Teatrólogo, Brito, para quem há três temas fundadores do 
teatro: “(...) vida, morte, celebração” (SUPLEMENTO CULTURAL, 
2000), de alguns anos para cá vem despontando como um grande 
contista, trazendo brilho à literatura contemporânea. Em 1996 
publicou, pela Bagaço, a coletânea As noites e os dias, base dos textos 
aqui comentados, e que no dizer de Mário Hélio, na orelha do citado 
livro: 

(...) é uma síntese do que foi escrevendo Brito em 
vários anos. Depuração. Cristalização. Feitas quase 
em segredo, como coisa feita, como aquela magia que 
exige preparo, concentração e disciplina de algum 
dom. (BRITO, 1996). 

Em 2003 lançou mais uma, intitulada Faca, contendo algumas 
histórias da coletânea anterior e outras inéditas; em 2005 trouxe à luz 
O Livro dos Homens, também de contos, ambas pela Cosac & Naify. 
Para Luiz Carlos Monteiro, o autor: 

encontrou a sua “maneira” de escrever, e isto vai 
diferenciá-lo de escritores como Graciliano Ramos, 
o primeiro Osman Lins ou Maximiano Campos, 
que trabalharam a sua literatura ou parte dela no 
espaço romanesco nordestino (CONTINENTE 
MULTICULTURAL, 2005, p. 24).

Em 2008 publicou o romance Galileia, Prêmio São Paulo de 
Literatura (2009) e Melhor Livro do Ano; o livro de contos Retratos 
imorais (2010), eleito dentre os Dez Melhores Livros do Ano, 
segundo o Jornal O Globo; em 2011, Crônicas para ler na escola 
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e o romance Estive fá fora, no ano de 2012. Muitas de suas obras já 
foram adaptadas para o cinema e para a televisão. Além de prosador, 
é Dramaturgo, conforme dito no início, autor das peças Baile do 
Menino Deus, Bandeira de São João e Arlequim, todas musicadas por 
Antonio Madureira, encenadas, gravadas em disco e editadas, quer no 
formato teatral quer em prosa. Com Madureira, parceiro antigo, criou 
a cantata cênica Lua Cambará. Baile do Menino Deus e Arlequim, 
obras distribuídas pelo Programa Nacional Biblioteca Escolar. Brito 
também é autor de O Pavão Misterioso – Catálogo White Ravens 
(2005) – novela infanto-juvenil também encenada, gravada em disco 
e editada pela Cosac & Naify em 2004. É colaborador em diversos 
jornais brasileiros e assinou durante sete anos a coluna Entremez, na 
revista Continente. Colunista semanal na revista Terra Magazine, do 
Portal Terra, e quinzenal no jornal O Povo, do Ceará. Sua vastíssima 
produção literária já foi traduzida para o francês, espanhol, hebraico, 
inglês e para o alemão. Ele foi um dos escritores brasileiros que 
representou o Brasil na Feira Internacional do Livro de Frankfurt 
em 2013, bem como na última IX FLIPORTO — Festa Literária 
Internacional de Pernambuco.

Em sua narrativa, aqui estudada, um traço personalizado, 
forte, de caráter lírico e psicológico, em que os elementos regionais 
se universalizam. Plenos de amores, mortes, traições, emboscadas, 
bandidos, temas inseridos na geografia do Sertão, porém, com o olhar 
de um autor que busca o que há de Humano e Universal dentro daquele 
cosmo. Deste modo, pensando no presente Colóquio1,28é perceptível 
nos seus primeiros contos, por exemplo, em: “O dia em que Otacílio 
128Texto apresentado, oralmente, no Congresso Internacional XIV Ciclo de Estudos Sobre 
o Imaginário: As Dimensões Imaginárias da Natureza, vivenciado de 29 de outubro a 01 de 
novembro em 2006. Aqui com alterações para a publicação.

Mendes viu o sol”, “Rabo de burro”, “Inácia Leandro”, “Eufrásia 
Meneses”, “Lobisomem”, entre outros que aqui serão apreciados, a 
temática do Bestiário como marca no seu fazer literário.

I

Ronaldo Brito abre seu livro As noites e os dias com o conto, 
já referido: “O dia em que Otacílio Mendes viu o sol”, em que há 
passagens não lineares que remetem às lembranças das personagens, o 
flashback, ambientado em um espaço não muito variável, delimitado: 
a casa e seus cômodos, o terreiro, e de lugares citados pelos atuantes, 
pois a intenção do narrador é prender o leitor às ações das mesmas. 
Nesse, os leitores acompanham ‘angustiados’ e ansiosos uma possível 
atitude do personagem-título. Otacílio Mendes está trancado no 
quarto prestes a se matar, enquanto sua mulher Dolores e os doze 
filhos homens, ainda meninos, na sala aguardam sua decisão. O 
único ser que parece não sentir a atmosfera pesada da casa é uma 
galinha, que simplesmente pede para entrar no quarto. É a partir 
desta situação insólita que o autor constrói a narrativa, plena de 
elementos descritivos: físicos, psicológicos, jogando com o tempo e 
ação, fazendo dessa família sertaneja, de ‘posses’, e desse retrato um 
instantâneo da relação humana. O ‘duelo’ entre Otacílio — extenuado 
daquela vida: da mulher sempre se queixando, dos filhos inertes, das 
reclamações quanto ao “fedor” de sua roupa, a saudade da mãe que 
morreu após gerá-lo, a decepção da ida aos seringais na Amazônia, 
de onde retornou com malária— e Dolores — para quem a rotina da 
vida tinha chegado ao limite: o marido que não tomava uma atitude 
para mudar as coisas, nem sequer seu odor na hora da cama, que 
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ela aguentava esses anos todos, sua submissão de mulher. Neles as 
angústias existenciais e diferenças de marido e mulher, tendo os filhos 
homens por testemunhas e reflexos das personalidades dos pais, além 
do papel ímpar da galinha, que quebra a atmosfera, dá a ideia da vida 
que levam aquelas personagens. A presença da ave é o fio condutor da 
narrativa, ela quer simplesmente seguir seu curso de vida, a associação 
com Dolores, cujo nome remete à palavra dores, é explícita:

 
A galinha voltara a cantar, queria sair do quarto, seu 
útero se esvaziara de um ovo, sua função de galinha 
estava justificada, a de Dolores também, como mãe 
e mulher, alimentando os filhos que comiam calados 
(BRITO, 1996, p. 12-13).

Desde o cacarejo que anuncia sua chegada, até o momento que deseja 
sair, pois se esvaziara do ovo, a galinha demarca seu terreno no 
texto. Na sua morte, no lugar de Otacílio, a metáfora da morte de 
Dolores Mendes, temos a redenção do homem que vivia, segundo 
seus pensamentos — informados pelo narrador de forma indireta 
livre — oprimido, um morto-vivo entregue à sujeira e tão submisso 
quanto seus filhos. A mulher que se dá, sofre, se humilha e no final 
‘morre’ pelo marido, nas palavras de Otacílio: “Prepara esta galinha 
para o almoço. Pena que desperdicei o sangue” (BRITO, 1996, p. 15) é o 
simbólico renascimento para a vida como um novo homem; a morte 
da galinha o retorno à rotina de Dolores ao papel de esposa e dona do 
lar.

É importante frisar que boa parte dos contos de Brito traz 
personagens femininas fortes, sofredoras, que buscam seus lugares 
em um mundo machista — enfatizado no espaço do sertão: Dolorida, 
Inácia Leandro, Eufrásia Meneses, Cícera Candóia e Maria Caboré, 

para citar algumas, representam e explicitam a crítica e ironia do autor. 
Para Eleuda de Carvalho, em artigo intitulado “Escritos de vida e 
morte”, publicado no Jornal “O povo”, em 06 de abril de 2005, o autor 
trabalha com três temas: o desejo erótico, a insatisfação e a crueldade, 
isto é: “(...) os três ingredientes encorpam a maioria das mulheres 
criadas por Ronaldo, sempre entre a submissão e a revolta”2.29E no 
final da narrativa a presença da luz que a intitula, quando Otacílio 
dirige-se ao terreiro — como um galo anunciador da manhã — e vê o 
sol, como se fosse pela primeira vez, representando metaforicamente 
seu renascimento.

Miguel Carneiro, em artigo intitulado “O bestiário na poesia 
de Renato Suttana”, define o bestiário como “um gênero literário 
em que se fala de animais com intenção edificante”3, 30e remete ao 
Physiologus, composto pelos gregos no século II d.C., inspirador 
das Etimologias de Sevilha no século VII d.C. base dos estudos 
científicos. Como atestaram Eduardo Vieira Gervásio e Pedro Carlos 
L. Fonseca em: “Marcas do Bestiário e do Imaginário medieval na 
fauna exótica da cronística sobre o Brasil dos séculos XVI e XVII: 
descrição e análise”4,31 desde a Idade Média, com os livros-bestiários 
— compêndios de ‘zoologia’ ou pseudo-zoológicos, como preferem 
os autores, com textos plenos de descrições de animais via ciência 
e imaginação — que tal palavra é corrente na literatura. A mesma 
representava a denominada literatura que tratava de história natural, 
cuja função era descrever animais — mais tarde acrescentada, pela 
‘Santa Igreja’, a cada descrição uma moral cristã. Após estas iniciações, 
vieram as Descobertas do Novo Mundo e os cronistas alumbrados 
229Disponível em: http://www.revista.agulha.norm.br/ acesso em: 17 maio. 2013.
330Disponível em: http://www.revista.agulha.norm.br / acesso em: 20 jun. 2013.
431Disponível em: http://www.ufgvirtual.ufg.br/ acesso em: 17 maio. 2013.
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com os animais exóticos das Selvas imaginárias nos séculos XV, XVI 
e XVII. Das Selvas nos mudamos para o Sertão atemporal de Brito 
e aqui é proposto um breve passeio pelas suas narrativas ficcionais.

Logo no início do conto citado anteriormente, o simples gesto 
do filho pequeno de Otacílio, à espera do ato do pai, ao esmagar uma 
lagarta no dedo quando “despalhava” um milho e via uma poça de 
sangue na porta por baixo da porta do quarto, dá uma ideia de como 
Brito traz para a sua narrativa a presença dos animais como marca 
fundamental no texto. De Dolores a seguinte fala anunciadora do 
clima sombrio que reinava no lar: “Qualquer morte a este suspense de 
teias de aranha em que vivo nesta casa” (BRITO, 1996, p. 09), na sua 
linguagem peculiar de sertaneja, a sabedoria e poesia recriadas pelo 
autor. Nas ações e pensamentos de Otacílio a simbiose de um homem-
bicho metamorfoseado naquela geografia seca e rude do sertão que 
o fez instintivo: seu urro de “animal acuado”, o cheiro “encardido e 
rançoso” do madapolão, e o ato natural de defecar e urinar no penico, 
como uma expurgação das tormentas da vida. O tempo é regido 
também pelas presenças dos animais, ora no silêncio cortado pelo 
zunir de uma mosca, ora na ausência de ordenha das vacas, definindo 
também uma paisagem própria daquele espaço em que, no caso em 
cena, a morte foi adiada pela ‘simples’ insistência de uma galinha, que 
teve seu fim adiantado em nome do renascer do galo, justificando o 
título do artigo em foco.

II

Os elementos que foram notados neste conto, de certa forma 

fazem parte também dos demais apreciados, cada um com sua 
peculiaridade. Em “Rabo-de-burro” no desejo da personagem — não 
nomeada— que se sentia comida pelos homens e até pelo Padre — 
que hipocritamente a tudo condenava: 

Olhos que mordiam, mastigavam, deixando equimoses 
doídas, em todo o corpo. Babavam, a respiração 
ofegante. Sentiu como um rosnado. Não tinha dúvida, 
estava sendo seguida, agora bem de perto. Já ouvia os 
passos. Eram fortes. De homem (BRITO, 1996, p. 21). 

pleno de erotismo e animalidade. Ela, a moça interiorana recém 
chegada da capital, fumando, dizendo os nomes dos filmes em inglês, 
andando sozinha na cidadezinha, e que não acreditava nos perigos 
daquelas ruas, apesar dos conselhos da irmã. Na sua ‘descrença’, 
quando percebeu era tarde, àquele que a perseguia já estava por 
demais próximo: 

Correndo lá fora. Soltos. Os cães e os lobisomens. E 
só eu aqui, nesta quase madrugada da minha vida. Sem 
poder correr, a saia justa demais. Entre uma baforada 
e os pingos da chuva que aumenta. Já sentindo um 
hálito quente no pescoço. As luzes se apagaram de vez 
(BRITO, 1996, p. 25).

O jogo estilístico de Brito explicita, via lenda e crença 
folclórica, os instintos humanos em busca do prazer. Em outro viés, o 
desejo transforma-se em amor misto de pena. É o caso de “Dolorida”, 
outra heroína criada pelo autor, que vela o corpo do marido morto faz 
três dias, já apodrecido, afastando os urubus que o querem devorar. Ao 
leitor ficam as correntes temáticas da morte e da vida em suas diversas 
faces: a que separa os que um dia se juntaram, sofrendo, penando na 
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miséria, agora separados pela Ceifeira. E enquanto o Diabo não chega 
para levar mais esta alma, Dolorida — que nos remete a Dolores, 
do primeiro conto — canta uma incelença ao seu finado amado. A 
morte também é o mote da história de “Inácia Leandro” e sua vida: o 
ódio pelo irmão Pedro Leandro, a casa herdada após o falecimento do 
pai, motivo de brigas e diferenças. Talvez ‘amaldiçoado’, o casarão 
fora, no passado, local de vingança: o seu bisavô, o Coronel Leandro 
da Barra, assassinado pelos Feitosa, tudo por conta de um cachorro, 
morto com um tiro na testa, depois de avançar no cavalo do Coronel. 
No sertão dos sem-fins qualquer pretexto do Tinhoso é sopro para 
os desejos de raiva aflorarem e os homens virarem bichos. É por 
demais variada a quantidade de animais na narrativa do cearense: 
os bezerros que berram fazendo Inácia lembrar aos irmãos para não 
ordenharem as vacas naquela tarde; o velho papagaio da casa, que 
fugira e agora rezava ladainhas em homenagem aos mortos; o boi 
Ventania, desafiador e matador dos homens dos Inhamuns. Menos 
o grande amor de Inácia, o valente Lourenço Estevão, pegador do 
boi, mas que tinha sido emboscado e vingado com cinco balas pelo 
irmão da personagem, segundo as reminiscências dela e as histórias 
que o povo contava. Lourenço, uma sombra, lembrança do passado, 
parecido com o vulto que agora — no tempo presente da história — 
vinha à noite pedir rancho em sua casa.

No texto “Os bichos na fala da gente”, o poeta Mauro Mota, 
pelas veredas da prosa, relata sobre um breve painel da presença dos 
bichos na literatura brasileira. Como afirma, remetendo às histórias 
iniciais e como eles, os bichos, foram depois apresentados: 

o ‘quando os bichos falavam’ sai das estórias da 
carochinha. Eles falavam para servir de intérpretes às 

relações humanas. (...) As vozes dos animais deixam, 
assim, de interessar nos tons específicos, de berros, 
uivos, zumbidos, guinchos, miados, pios, cacarejos. 
Interessa a sematologia desse “vocabulário” de selvas e 
quintais. Os próprios bichos fundem-se nele e chegam, 
com os hábitos e idiossincrasias, à nossa dicção popular 
(MOTA, 1982, p. 73).

E deste modo popular, a geografia do sertão como universo 
ímpar para a realização literária, aqui desenvolvida por Brito. De Mota 
as alusões e exemplos na poesia de Gregório de Matos, somadas à 
Fauna Brasileira de Portinari, ampliando para as artes plásticas, ou as 
diversas gravuras com animais, de Gilvan Samico, colhidas e relidas 
dos folhetos de cordéis, fonte que Brito também bebe, representando 
a fauna nordestina — bastando remeter aos títulos dos folhetos: “Os 
bichos que falavam”, “O homem que virou bezerro”, entre outros. Ainda 
na poesia, entre tantos nomes, Mota lembra-se do paraibano Augusto 
dos Anjos e seus “bichos reais”, como refere, em versos permeados 
de: morcego, cão, carneiro, por exemplo, e Ascenso Ferreira, poeta 
dos tristes bodes patriarcais e dos cavalos “batizados”, em que o sertão 
se revela, via poesia modernista. Passando, e não poderia deixar de 
aludir, às prosas de Jose Lins do Rego — homenageado em 2013 na 
FLIPORTO — e de Graciliano Ramos e a personalíssima cachorra 
Baleia. Finalizando com o marcante cantador sertanejo, “intérprete 
da aridez de sua paisagem, da história do seu povo” (MOTA, 1982, p. 
78), como bem define Mota.

Ronaldo Brito, assim como o cantador, transfigura-se em 
contador dos causos deste sertão infinito e deserto, anunciado pelas 
presenças marcantes dos animais, como na vida de “Eufrásia Meneses” 
à espera da fatalidade da existência: “bater de portas que se fecham, 
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o balido de ovelhas se aconchegando, o fungar das vacas prenhes, o 
estralar das brasas que se apagam no fogão” (BRITO, 1996, p. 59). 
Na “Sulidão” da casa, somente ela e o filho ainda pequeno, pois o 
marido estava a tanger o gado, e já era quase noite... no retorno diário 
deste último, a certeza de que os animais, assim como os homens, 
estão magros, famintos, esquálidos, queimados pelo sol. E a sede 
dos maridos é saciada nas camas com as esposas: “Deitam sobre nós, 
fungam, rosnam, machucam-nos sem olhar o rosto. Depois caem para 
o lado, satisfeitos, enquanto contemplamos o telhado e tocamos, com 
as pontas dos dedos, a mancha do seu sêmen morno” (BRITO, 1996, 
p. 61). A voz de Eufrásia Meneses representa as vozes de todas as 
mulheres, fêmeas naquela geografia. Ela, que deixou, por vontade 
própria, o verde do Paraí e mergulhou no marrom e cinza com o desejo 
de ser professora naquelas terras distantes. Agora, casada, cansada, 
espera o retorno do que a escolheu, pois o que ela sonhava escolher: 
João Menandro, talvez já estivesse, nessas horas, morto pela mão do 
marido traído. Tudo é vaguidão e silêncio...

Em “Cícera Candóia”, o autor apresenta mais uma heroína 
sertaneja. E traz a dura realidade dos retirantes, estando a personagem 
na situação de ter que abandonar sua terra, levando junto a mãe, já 
bastante velha e à espera da morte. O tempo é contando pelo ato de 
sua mãe em matar os piolhos, as pessoas fugindo, as portas batendo, 
os cachorros ladrando. “Os caminhões seguiam carregados dessa 
gente magra feito o gado que morria à fome e sede nos pastos secos” 
(1996, pp. 88-89), as cabras comendo o que resta do mato, cabras que 
um dia, no passado, foram motivo de tragédia: na briga pela partilha 
delas, o irmão de Cícera Candóia assassinara a golpe de foices o 
próprio pai. Desse dia em diante o sumiço do irmão e a loucura da mãe 

eram perpétuas presenças. Agora, na presente seca, vem Sebastião, 
seu amado, insistir para que ela fuja com ele. Porém, como partir, 
se a mãe não aguentaria a viagem, por conta do reumatismo, além 
de que nunca, em vida, a deixaria sozinha?! Nas reminiscências da 
mãe, ao referir-se à seca antiga, quando o marido ainda era vivo, a 
história de um pequeno incidente caseiro: o pai de Cícera e mais um 
bando de homens contratados para a roça tinham ido almoçar na casa. 
Comida para um batalhão! Mas, por conta de um papagaio travesso 
que perambulava próximo à comida, um pouco do veneno guardado 
na cozinha, para matar formigas, caiu na panela. Quase todos morrem, 
felizmente tinha sido um grande susto. E ninguém nunca soubera do 
fato da história do veneno, que, segundo sua mãe, ainda estava no 
mesmo lugar. O retorno para as decisões da vida: a seca, a cidade 
deserta, Sebastião a chamando para partirem junto, enfim, o copo 
de leite levado para a mãe, que já a esperava... o gosto estranho na 
bebida, ‘justificada’ pela mudança de pasto dado às cabras, o desejo 
final da morte, e da partida.

Se for às origens dos contos populares, o leitor atento perceberá 
o quanto é forte e fundamental a diversidade dos animais. Conforme 
atesta Sílvio Romero na basilar obra Folclore brasileiro: contos 
populares do Brasil, cobrindo as contribuições das três raças gêneses 
do brasileiro: os contos de origem europeia, de origem indígena e de 
origem africana e mestiça, assim classificados pelo autor. Os títulos 
são muitos: “O pinto pelado”, “A sapa casada”, “A onça e o bode”, “A 
raposa e o homem”, “O macaco e o rabo”, entre outros. Sem esquecer 
as clássicas fábulas de Esopo e de Fontaine. Leitor destas fontes, 
frisa-se em Brito o constante uso dos animais como elementos na 
narrativa, ora metamorfoseados nas ações e personalidades humanas 
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das personagens, e da natureza, ora como mote de mudanças na 
complexidade dos contos, como observado nas histórias referidas. 

E os exemplos são fartos. Em “A espera da volante” o 
personagem nomeado como Velho dá guarida ao cangaceiro Chagas 
Valadão, que fugia da volante ensandecida de vingança, e, assim 
como a terra que se abria em sulcos apta à colheita de frutos e cereais, 
e as vacas e as cabras gordas de leite abrindo seus úberes para saciar a 
sede e alimentar, ele deixa as portas de casa livres para quem precisa 
de ajuda. A volante estava cada vez mais próxima, o tempo aflito se 
anunciava, e nos pastos “as vacas emprenhavam entre carreiras e 
mugidos. Cumpria-se o ciclo da estação” (1996, p. 106), os animais 
rasteiros corriam, as árvores davam pistas da presença dos homens, as 
vacas, pressentindo tudo, retinham os leites nas tetas inchadas, “como 
bichos escapados de uma broca queimada, as pessoas passavam 
correndo, sem se deter” (BRITO, 1996, p. 111). E o Velho a tudo isso 
observava, sabendo da chuva, dos animais e das plantas, que a volante 
estava cada vez mais próxima, no horizonte os olhos já vislumbravam 
o verde das camisas suadas dos macacos — como eram chamados 
os soldados da volante, em busca dos cangaceiros, cabras-da-peste. 
Exemplos da peculiar linguagem, própria do sertanejo, ao qualificar 
os homens com atributos ou referências aos animais.

No conto ímpar seguinte: “Maria Caboré”, Brito descreve toda 
uma trajetória da personagem título. Ela uma negra, neta de escravas, 
que desde menina dava duro na lida, e morava na rua, apesar de todos 
na cidadezinha utilizarem seus préstimos. Trazia na memória a África 
contada pela avó, e essas histórias permeavam seus sonhos: 

Maria andava por todas as ruas e casas. Tomava banho 
no rio, nuinha. Tinha coxas grossas, a carne macia, as 

locas do corpo sempre quentes. Era preta. Despertava 
muito desejo e quando passava com o rosto longe, 
pensando, os homens esquentavam o sangue. Se 
passavam perto dela, beliscavam-lhes as pernas. Se ela 
subia num pé de cajarana pra chupar fruta, eles subiam 
atrás e ficavam a persegui-la de galho em galho, até 
conseguirem segurá-la e amassar os seus peitos. Maria 
não queria daquele jeito. Sonhava com rostos negros, 
vindos de longe (BRITO, 1996, p. 116).

E a passagem, deveras longa, é fundamental para observar 
como o autor ‘pinta’ seu personagem com cores negras da pele e 
vermelho de desejo. Misto de mulher-animal-fêmea, deixando por 
onde passa o odor do cio, transformando cada homem que, de galho em 
galho, a referência é explícita, persegue sua presa. Mas ela foge desse 
tipo de posses... desde o homem branco e rico que lhe oferece jóias, 
aos dois filhos de seu Antonio Meneses que a tentaram ‘derrubar’. 
Maria não desejava aqueles homens, e sim os das histórias de sua 
avó: o Príncipe Odilon e Rei-de-Congo vindos da África. E neste 
esperar, o esquecimento de si mesma, misturando-se com os bêbados 
e mendigos da cidade, largando os trabalhos, aluando para a vida. Até 
que um dia a peste chegou por aquelas bandas, anunciada pelos ratos 
mortos nas ruas e dentro das casas. Maria, a única não contaminada, 
peregrinava pela cidade deserta, continuando sua labuta, agora maior, 
de lavar e passar as roupas dos pestilentos. Até que um dia a febre a 
pegou:

Maria Caboré tem febre e se contorce. Os bubões 
dilaceram-lhe a carne. O suor banha-lhe o corpo. Os 
olhos se fecham e vêem as estepes africanas. Príncipe 
Odilon e Rei-de-Congo estão sentados em seus tronos 
e têm, aos pés, leões mortos pelos guerreiros que foram 
à caça. Uma velha canta um hino de morte (BRITO, 
1996, p. 123). 
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no delírio, as imagens febris dos causos da avó misturadas ao misticismo 
da negra, da peste que a fizera abandonar a cidade, dos desejos, todos 
permeados pelas presenças opostas dos ratos bexiguentos, causadores 
da morte, e dos leões mortos, representando a força destruidora do 
homem em acabar com aquele que simboliza a nobreza das selvas. 
Selvas que recebem a presença de Maria, nesta passagem encantada, 
realizando na sua morte a vida plena. Ela, coroada rainha, agora 
assume o papel para o qual foi destinada: cortejada pelos súditos a 
quem tanto imaginou, na terra quente e ancestral. Eis uma das facetas 
do autor, ampliando o leque para as raízes históricas e culturais do 
universo literário. Nas definições de Monteiro:

A tragicidade da morte aflora, nos ermos e grotões, 
envolta em mistério e solidão, em rituais que pouco 
escondem a força de amores passionais. E que parecem 
induzir a uma sexualidade tão natural e necessária 
como a dos animais (...) O desespero é substituído 
pelo fatalismo enraizado numa aspereza secular, pelo 
irremediável das coisas e eventos, ou por aquela 
solidão humana inesquivável e dilacerada em meio à 
presença de objetos e pessoas, da natureza e dos bichos 
(CONTINENTE MULTICULTURAL, 2005, p. 25).

Por fim, ilustrando o percurso pelos contos do cearense, 
abarcando a questão tematizada, entre outras pertinentes, é destacado 
o “Lobisomem”, conto que fecha o livro. Tal texto é por demais 
exemplar, desde o citado título à maneira peculiar do autor construí-
lo. A história retoma a temática trabalhada em outros artistas, porém 
diferenciada e singular, por exemplo, o famoso folheto de cordel 
heroico, na classificação de Ariano Suassuna, “Luta de um homem 
com um lobisomem”, criado pelo poeta Abraão Batista: “O lobisomem 

é uma face / que se desconhece no homem / são frutos da maldade / 
que os povos todos consomem / cada homem tem em si / de homem 
e de lobisomem” (BATISTA, 1976, p. 107). Mais uma vez são os 
animais os primeiros a perceberem e passarem para o leitor o que 
estão presenciando ou sentindo. No caso particular, a metamorfose 
de um ser que não é nem homem nem bicho, mas ambos! Os cães 
assombrados uivam, a coruja rasgou sete vezes a noite em fogo, as 
vacas silenciaram seus chocalhos, o vento se empesta do suor dos 
cavalos. Enfim, o narrador-personagem se apresenta: “O meu corpo 
pálido, mais transparente sob a lua, em breve não se conterá. Os 
sinais, que fazem a alquimia dessa noite, tecerão um zodíaco de casas 
marcadas em cujas portas me precipitarei” (BRITO, 1996, p. 129). 
Na sua fala a agonia que vive enquanto é besta-fera e se comporta 
como tal, classicamente rolando três vezes da direita para a esquerda 
nas urinas dos cavalos, como Licaon, o primeiro ancestral a oferecer 
carne humana a um Deus, sendo castigado eternamente. Daí a sina: 
se o animal dorme, o humano vela, ou o contrário, em sonhos eles 
se encontram. Ele, que um dia fora perseguido por cães e homens 
enfurecidos, em busca daquele que seduzira uma adolescente; que, 
transformando-se como um lobo, sentia as compridas orelhas, os 
pelos grossos, as unhas afiadas, as presas pontudas, sabedor que “o 
homem briga com o lobo e que uma vez um é vencedor e noutra, 
derrotado” (BRITO, 1996, p. 130). Ele o sétimo, filho do próprio 
irmão ao prevaricar com a mãe; o que espera um Salvador na noite a 
retirá-lo dessa agonia em vida. Será chegado o dia? A lua está cheia, 
conforme se aconselha. A cidade sonha. O gado dorme, os cães, 
porém, estão a espreita de algo. Será essa a noite da emboscada que 
tanto procurou, anos a anos? O gosto de suspenso mistério fica no ar, e 
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a mão magistral de Brito faz de seu conto final um novo começo para 
o leitor: recomeçar a leitura, infinitamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como visto, as narrativas de Ronaldo Correia de Brito são 
exemplares do labor artístico de um contista que, bebendo na fonte 
do mundo rico que o sertão oferta, permeado de temas como: família, 
fé, crendice, morte, amor, sexo, retirantes, cangaços, interior e 
capital, recria, via vivência, imaginação, memória e pesquisa, toda 
uma paisagem em que os animais são personalíssimas presenças nos 
causos. Desde uma sutil, que só vai se anunciar fundamental no final 
da história, a serem elementos marcantes em cada linha das narrativas. 
Nos homens e mulheres as ações e pensamentos enquanto reflexos dos 
comportamentos instintivos em alusão aos animais dentro de cada ser, 
daí o bestiário nas narrativas. Em suas belas palavras, “A invenção do 
sertão”: 

O sertão habita em nós, mesmo quando já não o 
habitamos. O sertão é como Deus definido por Hermes 
de Trimegisto, uma circunferência cujo centro está 
em todas as partes e a periferia em nenhuma. O 
sertão é essência, o miolo, o cerne. É marca de ferro 
que nos queima e não se desfaz. O sertão é o silêncio 
das pedras, as ausências. O sertão não existe, é pura 
invenção dos poetas. No sertão, origens e tempos se 
misturam. O aboio, que chama para o curral o gado 
de semente indiana, lembra o canto de um muezim 
muçulmano. O sertanejo habita uma casa de arquitetura 
portuguesa. Come o pão em que o trigo foi substituído 
pelo milho de lavra indígena. Acende um cigarro de 
fumo da terra, e põe na cabeça um chapéu de palha 

com traçado africano. Dentro de casa, a esposa vê 
televisão, e o filho pequeno brinca num videogame. E 
o homem nem imagina que nele deságuam civilizações 
e saberes (CONTINENTE MULTICULTURAL, 2006, 
p. 84-85).

Na prosa, Brito, percorrendo os caminhos trilhados pela 
literatura, descobre novas maneiras de contar e encantar o leitor ávido 
pelo cheiro da terra seca, e do sol a lhe queimar a pele, enriquecendo 
a frutífera árvore literária nordestina.
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RESUMO
A relação da inovação na pequena empresa com a capacidade que 
seus dirigentes têm em avaliar e implantar as ideias advindas deles 
ou de terceiros é o fator estudado no presente trabalho. Considerando 
não apenas a capacidade de implantar as ideias para tornar a empresa 
inovadora e aumentar a sua competitividade, mais também a 
possibilidade dela ser continuada através dos colaboradores que fazem 
parte da instituição. Avaliando-se algumas empresas do comercio 
varejista através da metodologia do radar da inovação, levanta-se a 
hipótese de que aquelas que possuem mão de obra capacitada para as 
devidas funções e mantém o bem estar de seus funcionários, possuem 
maiores condições de receberem e implantarem ideias inovadoras, 
favorecendo o aumento da competitividade no setor, tendo em vista 
que há todo um ambiente propício para a contribuição da equipe em 
sugerir ideias inovadoras e também a característica dos dirigentes em 
escutar, avaliar e implantar as sugestões mais viáveis para o segmento 
da empresa. Em contrapartida, as empresas que não possuem a prática 
de deixarem seu ambiente propício para a inovação e não possuem 
mão de obra capacitada, têm grandes dificuldades em se manterem 
lucrativas e em elaborarem mudanças significativas para o crescimento 
no segmento de forma inovadora. 

*32Mestra em Administração (UFRPE/PADR), Especialista em gestão de negócio 
(SENAC) e Graduada em Administração de Empresas (FOCCA).
**33Mestrando em Administração (UFRPE/PADR) e Graduado em Ciências 
Econômicas (UFRPE).
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Como resultado da pesquisa foi obtido o grau de inovação de vinte 
(20) empresas pesquisadas a qual foram agrupadas em dois grupos. 
O Grupo 1, formado pelas empresas que não possuem mão de obra 
capacitada  e o Grupo 2, caracterizado por empresas detentoras de 
mão de obra capacitada.
 
Palavras-Chave: Comércio Varejista. Competitividade. Inovação. 
Mão de obra Capacitada. 

ABSTRACT

The relationship between innovation in the small business and the 
ability that its leaders or third parties have to evaluate and implant 
arising ideas is the factor studied in this work. It is Considered 
not only the ability to introduce ideas that can make the company 
innovative and enhance their competitiveness, but also the possibility 
of being continued by its employees who are part of the institution. 
When evaluating some companies, the hypothesis which rises is that 
those who have trained their employees to appropriate functions and 
maintain the well being of their employees have better conditions to 
receive and implement innovative ideas, keeping in mind that there is 
a whole environment conducive to the contribution of staff to suggest 
these innovative ideas and the ability of leaders to listen, evaluate 
and implement the most viable suggestions for the segment of the 
company. Otherwise, companies that do not have the practice of 
letting their environment conducive to innovation and have no trained 
staff, have great difficulty in maintaining themselves profitable, as it 
used to be when their work was initiated,  and in creating significant 
changes for the growth in the segment.

Keywords: Competitiveness. Innovation. Retail Commerce. Skilled 
Labor

1. INTRODUÇÃO

Considerando que a inovação na pequena empresa está 
diretamente relacionada à capacidade que seus dirigentes têm em 
avaliar e implantar as ideias advindas deles ou de terceiros, esse 
artigo visa relacionar o grau de inovação, analisando a mão de 
obra capacitada como principal variável de estudo. Naturalmente 
não apenas a capacidade de implantar essas ideias torna a empresa 
inovadora, mais também a possibilidade dela ser continuada através 
dos colaboradores que fazem parte da instituição.

Após a avaliação de algumas empresas, levanta-se a hipótese 
de que aquelas que possuem seus colaboradores capacitados para as 
devidas funções e mantém o bem estar de seus funcionários, oferecem 
maiores condições de receber e implantar ideias inovadoras, tendo 
em vista a existência de um ambiente propício para a contribuição 
da equipe em sugerir as ideias, como também à capacidade dos 
dirigentes em escutar, avaliar e implantar as sugestões mais viáveis 
para o segmento da empresa.

Em contrapartida, as empresas que não possuem a prática 
de deixarem seu ambiente propício para a inovação e não possuem 
colaboradores capacitados, têm grandes dificuldades em se manterem 
lucrativas.

Para melhor evidenciar as questões levantadas, faz-se 
necessário um estudo comparativo entre as empresas que possuem 
colaboradores capacitados e não capacitados, objetivando perceber 
qual dessas organizações tem maior facilidade em propor e implantar 
ideias inovadoras, e também qual dessas possui um maior tempo de 
mercado sem grandes problemas financeiro ou com um bom índice de 
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lucratividade. 
Para a elaboração desse artigo, utilizou-se uma amostra de 

20 empresas, onde foram aplicados questionários com o objetivo de 
levantar o grau de inovação da empresa, utilizando também o modelo 
de excelência em gestão (MEG), o perfil do empreendedor, dentre 
outras informações. O trabalho se apoia como fundamentação teórica, 
nos conceitos de inovação e competitividade.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para abordar a relação entre a mão de obra capacitada e 
o grau de inovação nas empresas de pequeno porte, foi necessário 
o uso das bases conceituais e teóricas de alguns estudos, 
especificamente aos que se referem à inovação, capacitação de 
mão de obra e competitividade. A base conceitual e teórica que 
serviram de subsídio para a elaboração desse artigo são abordadas e 
interligadas aos objetivos de pesquisa, conforme os subitens a seguir: 
 
2.1 Inovação

Para Shumpeter (1982), a inovação é um conjunto de novas 
funções evolutivas que alteram os métodos de produção, criando 
formas de organização do trabalho diferente das já existentes e, ao 
produzir novas mercadorias, possibilita a abertura de mercados 
contemporâneos mediante a criação de hábitos de consumo. 

A inovação é um tema que tem sido recorrente na atualidade, 
discutido e analisado entre diversas instituições e autores, sobre qual 
seria a sua real definição. Destaca Caron (2004), que:

 

Sem as inovações as empresas não podem introduzir 
novos produtos, serviços ou processos. Sem a inovação 
a capacidade de geração de lucro e acumulação de 
capital de uma economia tende a se reduzir, como 
consequência, as empresas tendem a desaparecer do 
mercado, e a região ou o país perde a dinâmica do 
desenvolvimento econômico (CARON, 2004, p.26).

Segundo o Manual de Oslo (2005), conceitua-se inovação 
como sendo “a implementação de um produto (bem ou serviço), 
novo ou significativamente melhorado, ou um processo ou um novo 
método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas 
de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações 
externas” (MANUAL DE OSLO, 2005, p. 57).

O conceito de inovação é bastante variado, dependendo de 
sua aplicação, pode-se definir de forma sucinta a inovação, como 
sendo a utilização com sucesso de novas ideias. Sucesso este que, 
para as pequenas empresas, só é considerado se houver aumento de 
faturamento, identificação e infiltração em novos mercados, aumento 
da lucratividade, entre outros benefícios.

Existem quatro tipos de inovação, segundo o Manual de Oslo, 
são: a inovação de produto ou serviço, de processo, de marketing e de 
gestão organizacional, podendo ocorrer de duas formas:

•	 Incremental, que reflete pequenas melhorias contínuas 
em produtos ou em linhas de produtos, representando 
pequenos avanços nos benefícios do produto, não 
modificando expressivamente a sua forma original.

•	 Radical, que representa uma mudança drástica na 
maneira que o produto ou serviço é consumido. 
Geralmente modifica totalmente o modelo de negócio 
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vigente, criando um novo “paradigma” ao segmento 
de mercado.

Para que possa ocorrer um dos tipos de inovação dentro das 
pequenas empresas é necessário que algumas dificuldades sejam 
superadas. Considerando como problema dessa pesquisa: a dificuldade 
que as pequenas empresas do varejo na Região Metropolitana do 
Recife (RMR) têm de implantar ideias para inovar e aumentar a sua 
competitividade, como também a possibilidade de fazer com que as 
ações da empresa se tornem contínua através dos colaboradores que 
fazem parte da instituição. 

Está também configurado na pesquisa de Caron (2003), que 
dentre os principais problemas vivenciados pelos empresários dentro 
da empresa para inovar, pode-se considerar a falta de: recursos para 
investir em inovação (57,4%); acesso a financiamento para inovação 
(50%); informações sobre entidades de apoio à inovação tecnológica 
(37,2%); pessoal capacitado (34%); máquinas e equipamentos 
(30,9%); informações sobre mudanças tecnológicas (28,7%); 
confiança em parcerias e alianças para inovação tecnológica (16%); 
informações sobre mercados (11,7%). A soma dos índices é superior 
a 100%, porque muitas empresas indicaram mais de uma dificuldade 
(CARON, 2003).

Para as empresas do setor de comércio varejista manterem-
se vivas e competitivas, a implementação das inovações 
incrementais, tanto de produtos, como de processos, é o que pode 
levar a empresa à sobrevivência e ao aumento expressivo de seu 
faturamento e competitividade, tudo isso atrelado à capacidade 
técnica dos colaboradores em dar continuidade à inovação proposta, 

como deverá ser mostrado no decorrer do presente trabalho. 
 
2.2 Competitividade

Algumas considerações merecem ser postas acerca do que se 
entende nesse estudo sobre a competitividade nas pequenas empresas 
da Região Metropolitana do Recife. Em geral as discussões sobre 
este termo envolvem uma infinidade de autores e a diversidade de 
interpretações é ampla. Entretanto, uma das interpretações clássicas 
de competitividade é encontrada em Michael E. Porter, que entende 
a competitividade como a habilidade resultante de conhecimentos 
adquiridos capazes de criar e sustentar um desempenho superior ao 
desenvolvimento pela concorrência. Passando para uma perspectiva 
macroeconômica, o autor afirma que a competitividade pode ser 
impulsionada por variáveis como: taxas de câmbio, juros, déficits e 
políticas governamentais, baixos dispêndios com força de trabalho, 
recursos naturais, logística e diferenças de práticas administrativas. 
(PORTER, 1991).

No caso das pequenas empresas do segmento de comércio 
varejista, situadas na RMR, a competitividade abrange todos esses 
aspectos. Eles serão, portanto alvo da análise desse trabalho.

Um entre muitos fatores que podem ampliar a capacidade 
competitiva de uma empresa é a questão da inovação, como 
é abordado no subitem anterior, em que, a partir do momento 
que a empresa chega ao seu ponto máximo de lucratividade e 
competitividade, ela só continuará crescendo se houver inovação. 
“As empresas brasileiras só conseguirão se manter competitivas se 
investirem em criatividade e inovação, e puderem contar com um bom 
estoque de pessoas melhor preparadas”. (ZILBER et al, 2010, p.76). 
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2.3 Mão De Obra Capacitada no Comércio Varejista
 Entende-se nessa pesquisa, que mão de obra capacitada 
corresponde ao público interno de uma organização com proatividade 
para gerar ideias novas ou procedimentos operacionais que minimizem 
as atividades realizadas e maximizem o tempo, aumentando a 
produtividade da empresa em termos de quantidade e qualidade. 

O comércio varejista compreende as empresas que vendem 
ou comercializam produtos e serviços diretamente aos consumidores 
finais, podendo envolver bens duráveis (eletrodomésticos, móveis) e 
bens não duráveis (alimentos).

Segundo Santos e Costa (1997) apud Faleiros (2009, p.159) o 
comércio varejista é um setor com grande absorção de mão de obra, 
porém no geral menos qualificada.

Segundo o Instituto para desenvolvimento do varejo em 
2012 o comércio varejista empregou formalmente aproximadamente 
7.304,000 milhões de funcionários, corresponde ao segundo setor que 
mais emprega no Brasil. 

A capacitação dos funcionários é um fator significativo para 
o sucesso de uma empresa, segundo Zilber et al (2010), o aumento 
da competitividade e lucratividade, bem como o investimento 
em inovações, tecnológicas ou não, só é possível se as empresas 
tiverem uma equipe de colaboradores bem preparada e capacitada. 
 
3. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento da pesquisa foi feito um estudo 
buscando identificar se as empresas do comércio varejista possuem 
funcionários qualificados e se desenvolvem ações para aperfeiçoamento 

e capacitação dos mesmos. Buscou-se posteriormente fazer uma 
análise comparativa entre as empresas que possuem colaboradores 
capacitados e não capacitados, com o objetivo de perceber qual dessas 
organizações tem maior facilidade em propor e implantar ideias 
inovadoras e também, ser uma empresa economicamente viável. 
 A amostra compreendeu vinte (20) empresas de varejo na 
região metropolitana do Recife, onde foram aplicados entrevistas 
e questionáriosfeitos com roteiro fechado para os empresários, 
objetivando as informações que compõe o radar da inovação. A 
metodologia denominada radar da inovação, presente nesse estudo, 
foi desenvolvida em doze (12) dimensões por Mohanbir Sawhneyetal 
(2006), e complementado por mais uma (1) dimensão no trabalho de 
Bachmann e Destefani (2008). 

As treze dimensões consideradas no estudo sobre Inovação no 
presente trabalho são: Oferta, Plataforma, Marca, Clientes, Soluções, 
Relacionamento, Agregação de valor, Processos, Organização, Cadeia 
de fornecimento, Presença, Rede e Ambiência inovadora. 

A proposta é avaliar o grau de maturidade de inovação 
nas empresas de varejo da RMR utilizando uma metodologia já 
desenvolvida para o levantamento dos dados, e reduzir a subjetividade 
das avaliações na busca do grau de inovação para responder a hipótese 
levantada.

Cada questão do questionário é transformada em um conjunto 
de três afirmações que recebem apenas respostas dicotômicas, e depois 
de somadas cada uma das treze (13) dimensões, resulta na obtenção 
de um valor numérico para mensurar o grau de inovação nas pequenas 
empresas.

O critério utilizado para considerar a pequena empresa nesse 



_______________________________________
Scientia Una Olinda Nº14 P. 139-156 Maio 2014

_______________________________________
Scientia Una Olinda Nº14 P. 139-156 Maio 2014148 149

trabalho foi o do faturamento anual, em que a empresa deveria se 
enquadrar entre trezentos e sessenta mil reais (R$ 360.000,00) a três 
milhões e seiscentos mil reais (R$ 3.600.000,00).
 Para a classificação da pesquisa, toma-se como base a 
taxionomia apresentada por Vergara (2009), que a qualifica em relação 
a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos 
fins, a pesquisa se classifica em exploratória e descritiva, a natureza 
exploratória, pois visa abordar uma população específica às empresas 
de varejo existentes na região metropolitana do Recife. Descritiva, 
porque visa descrever se as ações praticadas pelos funcionários 
podem dificultar ou colaborar com as atividades de inovação. Quanto 
aos meios, a pesquisa é de campo, os dados coletados são de fontes 
primárias captadas através de questionários e entrevistas nas empresas 
de varejo.

O formulário desenvolvido com base no radar da inovação 
foi aplicado em vinte empresas de varejo. Posteriormente formaram-
se dois grupos: um com dez (10) empresas a qual seus líderes 
afirmaram possuir ações de capacitação que contemplem seu quadro 
de funcionários com resultados satisfatórios, tidas como possuidoras 
de mão-de-obra qualificada. Outro com mais dez (10) empresas 
cujos líderes afirmaram não desenvolver atividades de capacitação e 
consideram ter funcionários sem capacitação. 

Após o agrupamento das empresas foi retirada uma média 
dos resultados das suas dimensões, obtidas no radar da inovação. 
Os resultados foram representados graficamente e comparados suas 
médias.

Como as inovações nas pequenas empresasobjetivam 
aumentar a competitividade, é importante que sejam analisadas 

as ações que favorecem a elevação das atividades inovadoras, 
principalmente no setor varejista, que é o segundo maior setor 
em termos de empregabilidade no Brasil, marcado por uma 
competitividade acirrada e mão-de-obra sem capacitação.   
 
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Ao analisar uma amostra de vinte (20) empresas através de 
entrevistas com os empresários utilizando como base a metodologia 
do radar da inovação, percebe-se que existem dois grupos: um formado 
pelos empresários que afirmam possuir uma equipe não consistente e 
sem capacitação, outro que afirmam possuir uma equipe consistente 
e capacitada.

Caracteriza o Grupo 1 as empresas não consistente e sem 
capacitação, e o Grupo 2 as empresas consistente e capacitada. Os 
resultados demonstram que o Grupo 1 possui no geral uma pequena 
abrangência nas dimensões avaliadas na empresa. Entretanto o Grupo 
2 possui no geral uma abrangência maior na representatividade das 
dimensões de inovação avaliadas.

O gráfico abaixo representa as treze (13) dimensões avaliadas 
pelo radar da inovação presente nos dois grupos de empresas, sendo 
consideradas dez (10) empresas pertencentes em cada grupo.
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Figura 1 – Radar da Inovação

        Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa de campo.

Com base nas entrevistas e nos resultados obtidos pode-se 
considerar que de fato uma equipe consistente e capacitada dentro 
de uma organização empresarial favorece o aumento das atividades 
inovadoras, que consequentemente irão nortear a organização para 
avanços competitivos, principalmente no setor de varejo onde uma das 
maiores deficiências é a geração de ideias advindas dos colaboradores.

Percebe-se que ao tirar as médias para compor a síntese do 
resultado na comparação entre os dois grupos, utilizando o valor 
obtido em cada uma das treze (13) dimensões avaliadas (ver tabela 1) 
o Grupo 2 apresenta um valor mais próximo a cinco (5).

Significa dizer que entre os dois grupos, aquele que tem maior 
representatividade numérica, se aproximando de cinco (5), apresenta 
uma tendência maior a desenvolver atividades de inovação.

Tabela 1. Grau de Inovação Global

Dimensão Grupo1 Grupo2
1 Oferta 3,0 4,7
2 Plataforma 5,0 5,0
3 Marca 1,9 2,9
4 Clientes 1,7 3,4
5 Soluções 1,0 3,6

6 Relacionamento 1,1 3,6
7 Agregação de valor 1,3 3,0
8 Processos 1,6 2,8
9 Organização 1,5 3,3
10 Cadeia de fornecimento 1,3 1,9
11 Presença 1,0 2,1
12 Rede 1,0 3,0
13 Ambiência inovadora 1,6 3,1

Grau de Inovação Global 1,8 3,3
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da pesquisa de campo.

Percebe-se que em uma escala de um (1) a cinco (5), onde um 
(1) é considerado o menor indicador para representar as atividades de 
inovação, classificando a empresa em pouco ou não inovadora e cinco 
(5) o maior indicador que configura o bom desempenho organizacional 
para as atividades de inovação, classificando as empresas em 
inovadora, denomina-se essa representatividade numérica de grau de 
inovação.

A média obtida pelo Grupo 1 é (1,8) está mais distante do 
índice máximo cinco (5), do que o Grupo 2 (3,3) que apresenta maior 
representatividade nas atividades inovadoras. 

Considera-se que o grupo mais próximo do índice máximo 
cinco (5), o Grupo 2 é representado por empresas que possivelmente 
possuem um ambiente favorável às atividades de inovação e afirmam 
ter uma equipe consistente e capacitada, podendo englobar em suas 
atividades: treinamentos, cursos, palestras, reuniões sistemáticas, 
além de favorecer a comunicação interna. Estas ações são medidas 
que favorecem o desenvolvimento de uma cultura organizacional 
voltada para as atividades de inovação.

Diferentemente do Grupo 1, onde é inexistente a interação 
entre os colaboradores através de reuniões, treinamentos constantes 
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ou apoio dos gestores na participação de eventos e palestras do 
ramo, repercute em uma cultura organizacional rígida e sem 
mudanças significativas para o desenvolvimento organizacional. 
Possivelmente esse tipo de organização que não é adepta à cultura 
inovadora pode apresentar outras características como, por 
exemplo, não ser adepto aos erros, nem a mudanças, entre outras. 
 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho buscou fazer uma comparação entre 
o grau de inovação das empresas do ramo varejista localizadas na 
RMR, através do radar da inovação. Foram entrevistadas vinte 
(20) empresas em que se percebeu a formação de dois grupos: um 
formado pelos empresários que afirmam não possuir colaboradores 
capacitados para atender as atividades inovadoras e outro que afirmam 
ter colaboradores capacitados.

Para a construção desse estudo foi observado que para ocorrer 
o bom desempenho das empresas de comércio varejista é necessário 
sair da zona de competitividade acirrada, que pode ser maximizada 
através das atividades de inovação, concebidas pela construção de 
uma cultura permeada de cursos, palestras e atividades de treinamento, 
vislumbrando o bom desempenho e crescimento do público interno, 
os funcionários.

Após a entrevista e a análise das empresasfoi obtido como 
resultado a representação gráfica e uma pontuação que ao serem 
interpretados oferecem uma noção da empresa no quesito de inovação.

O gráfico obtido considerou treze dimensões para identificar 

o grau da inovação. Os resultados respondem a hipótese de que as 
empresas que possuem seus colaboradores capacitados para as 
devidas funções, através de cursos, palestras e atividades internas de 
treinamento, além de contribuir para o bem estar de seus funcionários, 
possuem maiores condições de receberem e implantarem ideias 
inovadoras, tendo em vista a formação de um ambiente propício para 
a construção de equipes que sugerem ideias inovadoras, facilitando 
uma boa comunicação com os líderes responsáveis por escutar, avaliar 
e implantar as sugestões mais viáveis para o segmento da empresa. 

Em contrapartida, as empresas que não possuem colaboradores 
capacitados não favorecem ao desenvolvimento de um ambiente 
propício para a inovação, que pode ser definida por empresas que não 
possuem reuniões sistemáticas, nem objetivos traçados que envolvam 
o quadro de funcionários para alcance de metas, não apoiam de 
alguma forma a inserção dos colaboradores em eventos, cursos, 
palestras e treinamentos favoráveis ao crescimento do funcionário. 
Caracteriza-se por não possuir trabalhadores capacitados e possuem 
grandes dificuldades em se manterem lucrativas como quando foram 
iniciados os trabalhos e em elaborarem mudanças significativas para 
o crescimento no segmento de forma inovadora.

As empresas do comércio varejistas da RMR caracterizadas 
por possuírem colaboradores capacitados ou não, foi o objeto de 
estudo dessa pesquisa a qual obteve como resultado o grau de inovação 
médio e revela que:

O Grupo 1, formado por empresas onde o gestor não considera 
possuir mão de obra capacitada, obteve média aproximadamente 1,8, 
ou seja, revela que de fato se pode classificar como empresa pouco 
inovadora.



_______________________________________
Scientia Una Olinda Nº14 P. 139-156 Maio 2014

_______________________________________
Scientia Una Olinda Nº14 P. 139-156 Maio 2014154 155

Já o Grupo 2, formado por empresas que seus gestores afirmaram 
possuir mão de obra capacitada, obtiveram média aproximadamente 
3,3, ou seja, pode se considerar uma empresa inovadora.

A partir desse estudo pode-se perceber a importância para as 
empresas em capacitar os colaboradores, favorecendo ao ambiente 
interno uma cultura voltada para o crescimento e capacitação dos 
funcionários, pois além de influenciar fortemente no desempenho 
profissional do mesmo, pode acarretar ganhos para a organização, no 
que diz respeito ao clima interno e ao faturamento em longo prazo, 
como resultado das ideias geradas e que se tornarão sucesso. 

Essa pesquisa tem intuito de identificar qual o setor mais 
inovador na região do grande Recife a partir da aplicação da mesma 
metodologia na comparação entre os demais setores como industriais 
e de prestação de serviços, ou mesmo identificar entre as atividades 
comerciais de varejo quais as que se sobressaem no quesito inovação, 
e que tornariam outras possíveis pesquisas a serem desenvolvidas.
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FÉRIAS: UM ESTUDO COMPARADO DO DIREITO 
NA ARGENTINA E NO BRASIL

Bruno Loureiro Cavalcanti Batista34*

brunolbatista@gmail.com

RESUMO

A finalidade das férias é garantir saúde a partir do descanso e do lazer 
para que, quando do retorno às atividades, o trabalhador consiga 
desempenhar com eficiência suas funções, melhorando também a 
produtividade. Até o final do século XIX praticamente não havia no 
mundo qualquer dispositivo que garantisse a concessão das férias. A 
ideia de uma legislação trabalhista comum surgiu a partir de muitos 
debates e questionamentos. Havia uma grande resistência por parte 
dos empregadores para a concessão de direitos, pois para eles haveria 
uma majoração nos custos econômicos, mas, por outro lado, estavam 
evidentes as baixas condições de trabalho e alto índice de acidentes. 
Isto posto, começou uma grande mobilização e luta política por 
parte dos trabalhadores na busca de seus direitos. O instituto das 
férias passou a ser uma garantia universal, após a criação em 1919 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) pelo tratado de 
Versalhes. O presente trabalho, considerando as normatizações da 
Argentina e do Brasil, busca realizar um estudo comparativo das férias 
em ambos os países, com o objetivo de esclarecer aos trabalhadores 
parte de seus direitos, bem como conscientizar os empregadores da 
importância de proporcionar intervalos maiores de descanso para seus 
empregados.

*34Bacharel em Direito (ASCES), Especialista em Direito Tributário (IBET), 
Mestrando em Direito Empresarial pela Universidad de Ciencias Empresariales 
y Sociales (UCES) em Buenos Aires, Argentina e Professor dos cursos de 
Administração e Contabilidade da FOCCA.
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ABSTRACT

The purpose of holidays is to ensure health from rest and leisure, so 
that when they return to their activities, the employees can perform 
their functions efficiently, improving productivity. Until the late 
nineteenth century, there was hardly any device in the world that 
would guarantee the grant of leave. The idea of   a common labor 
legislation emerged from many discussions and questions. There was 
great resistance from employers to grant rights, because for them there 
would be an increase in economic costs, but, on the other hand, lower 
working conditions and high accident rate were evident. Hence a 
huge mobilization and political struggle by workers in pursuit of their 
rights began. Today, the institute of holidays has become a universal 
guarantee after the creation, in 1919, of the International Labor 
Organization (ILO) by the Versailles Treaty. The present study aims 
to conduct a comparative study of holidays, considering the norms of 
Argentina and Brazil, to elucidate workers from both countries part 
of their rights and make employers aware of the importance of longer 
intervals of rest to recover their strength.

Keywords: Argentina. Brazil. Rights. Vacation.

1. INTRODUÇÃO

O nosso corpo necessita de um intervalo maior de descanso, 
justamente para que, após o trabalho, o ser humano possa dedicar-se a 
si mesmo e à família, garantindo saúde física, psíquica e mental. 

Depois de muita luta e pressão por parte dos trabalhadores, 
verifica-se mundialmente inúmeras conquistas, dentre as quais, 
destacamos as férias, que passaram a ser um direito dos trabalhadores. 

Com isto, foi criado um organismo internacional especializado 
na matéria, diretamente ligado à Organização das Nações Unidas 
(ONU). Trata-se da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
que objetiva promover melhorias para as condições de trabalho ao 
estabelecer obrigações mínimas para os Estados Membros que ratificam 
as condições internacionais do trabalho. Sempre preocupados com o 
desgaste do trabalhador, a Organização Internacional do Trabalho se 
manifestou sobre as férias em várias de suas convenções.

Foi com base na verificação em vários textos e da elaboração 
das diversas convenções internacionais do trabalho que houve a 
incorporação de consideráveis modificações na legislação de vários 
países. Dentro deste contexto, a proposta do presente trabalho é realizar 
um estudo comparativo das férias, considerando as normatizações da 
Argentina e do Brasil.

O presente artigo divide-se em três etapas: a primeira vai 
demonstrar a origem, finalidade e natureza jurídica; a segunda procura 
analisar a legislação da Argentina e a terceira vai discutir a legislação 
do Brasil. 

A importância do tema se dá pela necessidade de conscientização 
do empregador que explora a mão de obra, pois o ser humano não é 
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uma máquina, como também, para possibilitar uma maior divulgação 
e compreensão deste importante instituto jurídico que é as férias em 
cada um dos países abordados.

2. ORIGEM, FINALIDADE E NATUREZA JURÍDICA 
DAS FÉRIAS ANUAIS.

 As férias surgiram na antiguidade a partir de pequenas 
paralisações do trabalho para comemorações. Aos poucos houve uma 
evolução, pois se verificou ser necessário um intervalo de tempo ainda 
maior para o obreiro recuperar suas forças.

2.1 Origem

As férias anuais é hoje um direito do trabalhador após um 
ano de trabalho contínuo, mas esta conquista é relativamente recente, 
pois, até o final do século XIX, não havia legislação que garantisse 
a concessão de férias, com exceção da Dinamarca, que já possuía, 
desde 1821, lei nesse sentido, garantido apenas aos trabalhadores 
domésticos, pelo período de uma semana.

Encontra-se em Süssekind, Teixeira Filho e Lima (2003) que, 
na história da Roma antiga, há o registro de paralisação do trabalho 
para as comemorações do princípio e fim das colheitas e vindimas, das 
bodas e aniversários, com jogos, sacrifícios e banquetes. No entanto, 
afirmam os autores supracitados que, apesar dessas paralisações serem 
denominadas de férias, correspondiam ao que se conceitua como 
feriados. Na Babilônia havia o festival do Ano Novo que demorava 
11 dias; na China, os festivais de Estação eram tão longos que tinham 

que ser restringidos e, para os maometanos, o mês de meditação 
terminava com demorados festivais públicos (MARQUES, 2007).

Em 1872, a Inglaterra, em plena era industrial, promulgou a 
primeira lei de férias garantindo o direito para operários de algumas 
indústrias. O exemplo foi seguido pela Áustria, em 1919, que também 
editou lei sobre o assunto, segue-se então: Letônia, Polônia e Finlândia 
(1922), Tchecoslováquia e Brasil (1925), Luxemburgo (1926) e 
Itália (1927) (SÜSSEKIND, TEIXEIRA FILHO e LIMA, 2003). Na 
Argentina, as férias anuais estão previstas a partir do artigo 150 da 
Lei de Contrato de Trabalho (LCT), regulamentada pelo Decreto n.º 
390/1976 (ARGENTINA, 1976).

A evolução do direito Internacional do Trabalho e, 
consequentemente das férias, tem relação direta com o Tratado de 
Versalhes e com a criação da OIT — Organização Internacional do 
Trabalho, em 1919, um organismo que derruba as barreiras geográficas 
disseminando, mundialmente, de modo a favorecer, conduzir e manter 
a paz, a estabilidade e o desenvolvimento econômico em uma relação 
direta com a justiça social (SÜSSEKIND, 2000).

Em 1936, as férias remuneradas foram objeto de deliberação 
por parte da 20ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho, 
que adotou a Convenção nº 52, que se aplica a todas as pessoas 
empregadas nas empresas e estabelecimentos, sejam públicos ou 
privados, prevendo que toda pessoa a que se aplique a presente 
Convenção terá direito, depois de um ano de serviço contínuo, a férias 
anuais remuneradas de seis dias úteis, pelo menos; e a Recomendação 
nº 47 que esclarecia que as férias não seriam fracionadas. Desta forma, 
paulatinamente, as férias anuais foram sendo concedidas em algumas 
empresas, umas por liberalidade do empregador ou por concessão das 
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reivindicações de operários organizados (SÜSSEKIND, 2000).
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada 

e proclamada pela Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das 
Nações Unidas, em 1948, reconhece o direito às férias, no seu art. 
24: “ Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação 
razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas” 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948, p. 4).

Em 1970, na quinquagésima quarta sessão, a Conferência Geral 
da Organização Internacional de Trabalho aprovou a denominada 
“Convenção sobre Férias Remuneradas (Revista), 1970”, que prevê 
no seu art. 3 uma mudança significativa na duração das férias que 
não deverá em caso algum ser inferior a três semanas de trabalho 
por cada ano de serviço e que as férias podem ser fracionadas 
(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1970). 

2.2 Finalidade

A finalidade das férias, assim como dos demais intervalos 
remunerados e não remunerados, é garantir a saúde física, psíquica e 
mental do trabalhador. É permitir que durante os períodos de descanso 
o trabalhador recupere suas forças através daquele e do lazer, afinal 
espera-se que o obreiro mantenha sua capacidade laborativa por vários 
anos até sua aposentadoria.

Para Sussekind,Teixeira Filho e Lima (2003, p. 874), as 
férias anuais têm: “finalidade mais ampla que a simples proteção à 
saúde do trabalhador ou a preservação de sua produtividade, tendo 
em mira o progresso ético, social e econômico dos povos”. Desta 
forma, entende-se que as férias anuais, quanto à sua finalidade, 

está relacionado ao cansaço do corpo e da mente; o econômico, 
porque o empregado descansado produz mais; com os momentos de 
relaxamento que, supostamente, proporcionam o equilíbrio mental; e 
o social, enfatizando o estreitamento do convívio familiar. 

Assim, as férias, como o mais longo dos intervalos da jornada 
de trabalho, têm uma finalidade imediata, que é salvaguardar a saúde 
do trabalhador e outra mediata, que é, através da proteção ao obreiro, 
garantir a manutenção da sociedade como um todo ao proteger a cada 
um de seus membros.

2.3 Conceitos e Natureza Jurídica

As férias são uma das muitas consequências do contrato 
de trabalho, e se considerarmos a teoria contratualista, pode-se 
classificá-lo como: principal, comutativo, oneroso, consensual e de 
execução continuada. Porém, há legislação expressa que tutela a 
prestação do trabalho e que impõe, pela própria natureza da relação 
de emprego, intervalos durante a execução deste contrato. Estes 
intervalos interrompem ou suspendem o referido contrato, todavia 
o vínculo contratual se mantém. Nos casos de interrupção o obreiro 
fica desobrigado de cumprir sua parte do contrato no tocante à 
prestação do serviço, porém persiste a obrigação do empregador de 
pagar o salário; já no caso de suspensão, desaparecem para ambos as 
obrigações citadas.

Gomes e Gottschalk (2005) definem as férias como o direito 
do empregado interromper a labuta, por iniciativa do empregador, 
durante um período variável em cada ano, sem perda de remuneração, 
cumpridas certas condições de tempo no ano anterior, a fim de atender 
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aos deveres da restauração orgânica e vida social. 
Para Nascimento (2009) as férias são certo número de dias 

consecutivos durante os quais, cada ano, o trabalhador que cumpriu 
certas condições de serviço, suspende o seu trabalho, recebendo, não 
obstante, sua remuneração habitual.

Para Delgado (2010), as férias se constituem em um lapso 
temporal remunerado, de frequência anual, composto de diversos dias 
seqüenciais, em que o empregado pode sustar a prestação de serviços 
e sua disponibilidade perante o empregador, tendo como objetivos 
primordiais a recuperação e implementação de suas energias e de sua 
inserção familiar, comunitária e política.

Analisando a natureza jurídica das férias constata-se que para 
Cesarino Junior (1970) a natureza jurídica das férias é dupla. Para o 
empregador é uma obrigação de fazer e de dar, isto é, consentir com 
o afastamento do empregado e pagar-lhe o salário equivalente. Para 
o empregado é, ao mesmo tempo, um direito de exigir as obrigações 
a cargo do empregador e de se abster de trabalhar durante o período 
de férias. 

Para Giglio (1976), a natureza jurídica das férias é para o 
empregador uma obrigação de não fazer, ou seja, a lei o impede de 
determinar ao empregado que este preste serviço durante o período 
do afastamento. 

Nascimento (2009, p. 1169) concorda com o autor citado 
acima, sustentando que ao direito do empregado de gozar o descanso 
anual corresponde a obrigação do empregador de não fazer, abster-se 
de exigir a prestação de serviços, e conclui que as férias constituem 
“um direito do trabalhador, o de não prestar os serviços contratados, 
ao qual corresponde uma única obrigação do empregador, a de não 

exigi-los”.
Pelo fato das férias não serem apenas um direito, cujo 

exercício é assegurado pelo estado, a fim de possibilitar a consecução 
dos objetivos que o fundamentam, mas também dever do empregado, 
a doutrina sustenta a irrenunciabilidade (SÜSSEKIND, TEIXEIRA 
FILHO e LIMA, 2003; NASCIMENTO, 2009).

Verifica-se, portanto, que a natureza jurídica das férias envolve 
direitos e obrigações para o empregador e para o empregado. Enquanto 
o primeiro tem a obrigação de conceder férias remuneradas aos seus 
empregados, o segundo tem o direito de exigi-la. Por outro lado, por 
ser remunerado, o empregador pode exigir pleno aproveitamento das 
férias pelo empregado, que tem a obrigação de descansar para voltar 
ao trabalho com as energias repostas.

3. NO MERCOSUL

No que tange ao Mercado Comum do Sul (Mercosul), o 
Tratado de Assunção (1991), instituidor desta união aduaneira, 
era totalmente omisso ao aspecto do Direito do Trabalho. Mas, 
em dezembro de 1998, em reunião realizada no Rio de Janeiro, os 
países membros do Mercosul adotaram princípios e direitos na área 
do trabalho, a Declaração Sociolaboral do Mercosul, contemplando 
alguns dos elementos contidos nas Convenções da OIT, a exemplo 
de: não-discriminação em promoção de igualdade; eliminação do 
trabalho forçado, infantil e de menores, liberdade sindical, formação 
profissional, desenvolvimento de recursos humanos e saúde, bem 
como segurança no trabalho, entre outros.

Entende-se, no entanto, que a harmonização ou ainda mais 
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radical, a uniformização das legislações trabalhistas é difícil de 
ser alcançada devido às diferenças existentes entre os países que o 
compõem, conforme relata Santos (1998, p, 329), “dado as dificuldades 
já presentes nos próprios países, individualmente, ao procurarem 
conciliar interesses internos entre trabalhadores e empregadores”. 

A citada declaração, aprovada pelo Conselho do Mercado 
Comum (CMC), não tem efeito de Decisão, portanto, segundo Kümmel 
(2001, p.65), “ela não pode ser internalizada nas ordens jurídicas 
nacionais, o que lhe retira qualquer possibilidade de eficácia”. Assim, 
ela não possui caráter sancionador e nem eficácia normativa, “capaz de 
permitir o acionamento dos mecanismos jurídicos existentes estatais 
quando da violação de suas regras”.

Sobre a ineficácia da uniformidade, Mansueti (1999, p 110) 
afirmou que nenhum dos estados membros do Mercosul conta em sua 
constituição com norma que disponha a operatividade imediata das 
convenções aprovadas no âmbito da Organização Internacional do 
Trabalho. Em todos os casos, é necessário um ato legislativo através 
do qual a norma internacional seja recebida pelo ordenamento jurídico 
interno.

Neste contexto, serão apresentadas a seguir as diretrizes 
contidas nas legislações trabalhistas da Argentina e do Brasil, em 
relação à concessão das férias anuais.

4. AS FÉRIAS ANUAIS NA LEGISLAÇÃO 
ARGENTINA

As férias, de acordo com De Diego (2011), trata-se de uma 
licença anual e remunerada concedida ao trabalhador para contribuir 

com a sua recuperação psicofísica. Sendo as férias um período mais 
extenso que os descansos diários ou semanais, buscam mais que 
simples repouso, especialmente a integração familiar, a vida desportiva 
e o divertimento. Encontra-se regulamentada na Ley de Contrato de 
Trabajos – LCT (PARADA; ERRECABORDE; CAÑADA, 2012). 

4.1 A Proporcionalidade da Extensão das Férias em 
Relação ao Período Trabalhado 

A LCT Prevê no seu art. 150 sobre a extensão das férias 
(ARGENTINA, 1976):

Art. 150 – O trabalhador gozará de um período mínimo e 
continuado de descanso anual remunerado por seguintes prazos de:

•	 14 dias corridos quando a antiguidade no 
emprego não exceder a 5 anos.

•	 21 dias corridos quando a antiguidade no 
emprego não exceder a 10 anos.

•	 28 dias corridos quando a antiguidade no 
emprego não exceder a 20 anos.

•	 35 dias corridos quando a antiguidade no 
emprego exceder a 20 anos.
Para determinar a extensão das férias, atendendo a antiguidade 

no emprego, será considerado como tal o período que o trabalhador 
teria até 31 de dezembro do ano que aplicá-los (ARGENTINA, 1976, 
tradução nossa).

Deste modo, o período de férias do trabalhador é proporcional 
à duração do período trabalhado no mesmo emprego, ou seja, à 
estabilidade no emprego. De acordo com o art. 152 da LCT, na 
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apuração do período trabalhado computam-se além dos feriados, os 
dias de afastamento por licença legal ou convencional, por doença 
ou acidente de trabalho, ou ainda por outras causas não imputáveis 
(ARGENTINA, 1976).

Quanto à qualificação para o gozo de férias, a cada ano, 
encontra-se estabelecido no art. 151 da LCT que o trabalhador deverá 
ter prestado serviços, pelo menos, metade dos dias no respectivo ano 
civil ou aniversário, contados também os feriados (ARGENTINA, 
1976). 

Se não satisfizer o período mínimo trabalhado nos conformes 
do art. 151 (LCT), o período de gozo de férias será calculado à razão 
de um dia de férias para cada 20 dias efetivamente trabalhados (De 
DIEGO, 2011). Deste modo, conclui-se que o período mínimo de 
férias poderá ser de um dia.

Para qualquer trabalhador, sem exigência do tempo mínimo de 
estabilidade no emprego, a licença tem início em uma segunda-feira 
ou no dia útil seguinte se esta for um feriado. Se o empregado trabalhar 
também nos dias não úteis, isto é, no regime de revezamento, as férias 
iniciarão no dia seguinte ao seu descanso semanal remunerado. 

4.2 Período de Concessão e Comunicação de Férias e 
Omissão de Comunicação

Conforme determina o art. 154 da LCT, as férias devem ser 
concedidas no verão, período compreendido entre 1º de outubro e 30 
de abril do ano seguinte (ARGENTINA, 1976).

No entanto, mediante resolução fundada, a autoridade 
competente poderá autorizar a concessão de férias em períodos 

diferentes desse, quando assim requerer a característica especial da 
atividade que se trate.

Se as férias dos trabalhadores empregados no mesmo 
estabelcimento ou local de trabalho, seção ou setor onde trabalharem 
não forem concedidas coletivamente e as mesmas forem acordadas 
individualmente ou por grupos, o empregador deverá proceder de tal 
forma que para cada trabalhador corresponda o gozo daquelas, pelo 
menos, em uma temporada de verão a cada três períodos.

O mesmo artigo trata também da comunicação de férias 
ao empregado, que o empregador deverá fazer por escrito, com 
antecipação mínima de 45 dias, sem prejuízo de que as convenções 
coletivas possam instituir sistemas diferentes de acordo com as 
modalidades de cada atividade. 

Segundo De Diego (2011), as convenções coletivas podem 
estabelecer uma modalidade distinta, atendendo as circunstâncias 
e peculiaridades de cada atividade, podendo reduzir, aumentar ou 
eliminar o prazo da notificação de férias.

Quanto a esta questão, entende o autor referido que é 
dispensável a notificação quando o empregador dá ao empregado a 
opção de escolher a data de suas próprias férias, sendo conveniente 
que o empregador tenha o documento da opção por escrito. Do mesmo 
modo, não faz sentido conceder férias aos empregados temporários 
que geralmente trabalham por período reduzido, com intervalos que 
transcorrem meses e que, ao final de cada temporada, têm suas férias 
liquidadas sem concessão expressa (De DIEGO, 2011).

O art. 157 da LCT determina que não tendo o empregador 
efetuado a comunicação de férias ao empregado sobre o início de suas 
férias dentro do prazo estipulado, tem o empregado que fazer uso do 



_______________________________________
Scientia Una Olinda Nº14 P. 157-188 Maio 2014

_______________________________________
Scientia Una Olinda Nº14 P. 157-188 Maio 2014170 171

direito de notificar previamente ao empregador o período de suas 
férias, de modo que sejam efetivadas até o dia 31 de maio. Como no 
dia 30 de abril termina o prazo de concessão, no dia 31 de maio expira 
o prazo de gozo (ARGENTINA, 1976)  

De Diego (2011) alerta para o fato de que existe uma prática 
segundo a qual o trabalhador tendo perdido as férias de um ano, 
elas vão se acumulando de modo irrestrita através do tempo que, 
muitas vezes, são resolvidas com somas compensatórias das férias 
não gozadas. Porém, são práticas não previstas na LCT, as férias não 
gozadas a cada ano são perdidas. 

4.3 Pagamento de Férias

A retribuição correspondente ao período de férias deverá ser 
paga no início do mesmo (Art. 155, LCT). O valor a ser pago, de 
acordo com o mesmo artigo, será calculado das seguintes maneiras:

a) Se o salário for mensal, deverá dividi-lo por 25 
e multiplicar por número de dias correspondente ao período 
de férias.

b) Se o trabalhador tiver seu salário fixado por 
hora ou por dia, toma-se o valor da hora ou do dia anterior 
ao começo de férias (inc. b), ressalte-se que, em rigor, a 
retribuição deve ser equivalente a que corresponder ao que 
fora trabalhado, se o trabalhador tiver uma jornada superior a 
8 horas diárias legais, deverá ser tomado como base de cálculo 
o valor maior (De DIEGO, 2011), contanto que não exceda 
de 9 horas. Se, ao contrário, a jornada for menor que 8 horas, 
a remuneração será calculada considerando a quantidade 

de horas legais. Obtendo o valor efetivo do dia trabalhado, 
multiplica-se pelo número de dias do período de férias.

c) Tendo o trabalhador remuneração variável, a 
exemplo de salários por comissão, por tarefa, por percentagem 
ou outras formas variáveis, as férias serão pagas conforme a 
média dos saldos acumulados durante o ano que corresponde 
à concessão das férias ou, por opção do trabalhador, a média 
dos últimos seis meses de prestação de serviços, geralmente é 
tomada a média mais alta. Calculado o valor do dia, dividindo-
se por 25, é multiplicado pelo número de dias do período de 
férias. 

d) As remunerações pagas ao trabalhador 
durante o ano calendário da aquisição de férias, a título de 
gratificações, horas extras, abonos de antiguidade e/ou outras 
remunerações atípicas, tal somatório deverá ser dividido por 
12 e serão somadas a um doze avos deste valor à remuneração 
de férias. Sendo a gratificação fixa, um doze avos desta serão 
somados à parte fixa da remuneração de férias.
A Lei não prevê as outras somas pagas ao trabalhador em 

forma de benefícios, como o ticket refeição ou gastos no refeitório 
da empresa, a manutenção da creche para acolhimento de crianças, 
por entender que não possuem caráter remuneratório, uma vez que 
são benefícios que têm a finalidade de melhorar a qualidade de vida 
do trabalhador e da sua família, portanto, estão isentos de figurar no 
computo da remuneração de férias (De DIEGO, 2011).

Para o art. 156 da LCT, na extinção do contrato de trabalho, 
por qualquer motivo, o trabalhador tem direito ao valor indenizatório 
equivalente ao salário correspondente ao período de descanso 
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proporcional à fração do ano trabalhado, e, em caso de óbito do 
trabalhador, seus sucessores terão direito de receber a indenização 
prevista neste artigo (ARGENTINA, 1976).

5. AS FÉRIAS ANUAIS NA LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA

No Brasil, o direito às férias e outros direitos dos trabalhadores 
foram conquistados após as greves operárias no início do século 
XX, na luta por melhores condições de trabalho, melhores salários e 
garantias trabalhistas.

O objetivo das férias é proporcionar um período de repouso 
físico e mental ao trabalhador. Sendo assim, o trabalhador não pode se 
privar das férias nem por vontade própria, tendo que desfrutá-las no 
mínimo 1/3 do período. Ressalte-se que, embora as férias permitam 
significativa intensificação do lazer do trabalhador junto à sua família, 
elas não têm natureza de prêmio trabalhista, mas de um direito 
trabalhista, inerente ao contrato de trabalho.

É importante ressaltar também que o Brasil foi o segundo 
país a conceder o direito a férias anuais remuneradas a determinados 
grupos de trabalhadores e o sexto a estender este direito a todos os 
empregados e operários de empresas privadas, ao ser sancionada a 
Lei n. 4.582/1925. A convenção nº 52 da OIT (1936), já citada, foi 
ratificado pelo Brasil em 1938 e a Consolidação das Leis do Trabalho 
- CLT, aprovada em 1943, estendeu o direito a todos os trabalhadores.

Férias é um direito do empregado (art. 129, CLT) que o 
conquista a cada doze meses de vigência do contrato de trabalho 
(art.130, caput, CLT). Porém, na verdade, as férias envolvem dois 

direitos e não apenas um. O primeiro deles é o previsto no 7.º, XVII, 
CF/1988, qual seja, direito ao descanso, ao intervalo na jornada de 
trabalho, mas este intervalo deve, obrigatoriamente, ser remunerado e 
aqui se encontra o outro direito determinado pelo art. 129 da CLT, o 
direito à remuneração das férias (BRASIL, 1943 e 1988).

Entende-se assim, que o tema deste estudo é aplicável a todo 
trabalhador sujeito ao regime da CLT. E, de acordo com art. 7º, 39 e 
42 da Constituição Federal de 1988, abrange também os trabalhadores 
rurais, domésticos, avulsos e servidores públicos civis e militares.

5.1 A Proporcionalidade da Extensão das Férias em 
Relação ao Período Trabalhado

O período aquisitivo corresponde a cada ciclo de 12 meses 
contratuais (art. 130, caput, e art. 130-A, caput, CLT). A ordem 
jurídica brasileira estabelece um lapso temporal padrão para aquisição 
do direito às férias. Para efeito de período aquisitivo de férias, cada 
fração temporal do mês/calendário superior a 14 dias conta-se como 
um mês, de acordo com o que determina o art. 145, parágrafo único, 
CLT (BRASIL,1943).

Art. 130 - Após cada período de 12 (doze) meses de vigência 
do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte 
proporção:

I – 30 (trinta) dias corridos, quando não tiver faltado ao serviço 
mais de 5 (cinco) vezes;

II – 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando tiver de 6 (seis) 
a 14 (quatorze) faltas;
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III – 18 (dezoito) dias corridos, quando tiver de 15 (quinze) a 
23 (vinte e três) faltas;

IV – 12 (doze) dias corridos, quando tiver de 24 (vinte e 
quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.

§ 1º - É vedado descontar, do período de férias, as faltas do 
empregado ao serviço.

§ 2º - O período das férias será computado, para todos os 
efeitos, como tempo de serviço.

Fica evidente que, diferente da Argentina, o período de 
gozo não faz proporcionalidade com antiguidade na empresa, no 
Brasil, a duração das férias depende da assiduidade do empregado, 
sofrendo diminuição na proporção das duas faltas injustificadas em 
certo lapso temporal legalmente delimitado, sempre considerando o 
correspondente período aquisitivo das férias.

Tanto a jurisprudência quanto a doutrina entendem que, acima 
de 32 faltas, o empregado perde o direito a férias, uma vez que lhe 
é assegurado, pelo art. 130 acima, o período máximo de 30 dias 
corridos. Importante frisar que as férias são sempre concedidas em 
dias corridos e as faltas aqui citadas são aquelas injustificadas, que 
geram desconto em folha de pagamento.

Desde 06/08/1998, através de Medida Provisória nº 1.709 (e 
diplomas provisórios subsequentes), acrescentou-se à CLT de novos 
dispositivos (art. 130-A e § 3º do art. 143) regulatórios do regime 
de trabalho em tempo parcial. De acordo com o art. 130-A da CLT, 
a duração das férias dos empregados submetidos a regime de tempo 
parcial (até o máximo de 25 horas semanais) será menor do que o 
padrão temporal estabelecido para os demais trabalhadores (menor 
que o padrão de 30 dias). 

Art. 130-A. “Na modalidade do regime de tempo parcial, após 
cada período de doze meses de vigência do contrato de trabalho, o 
empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:

I - 18 dias, para a duração do trabalho semanal superior a 22 
horas, até 25 horas;

II - 16 dias, para a duração do trabalho semanal superior a 20 
horas, até 22 horas;

III - 14 dias, para a duração do trabalho semanal superior a 15 
horas, até 20 horas;

IV - 12 dias, para a duração do trabalho semanal superior a 10 
horas, até 15 horas;

V - 10 dias, para a duração do trabalho semanal superior a 5 
horas, até 10 horas;

VI - 8 dias, para a duração do trabalho semanal igual ou 
inferior a 5 horas.

Parágrafo único. “O empregado contratado sob o regime de 
tempo parcial que tiver mais de sete faltas injustificadas ao longo do 
período aquisitivo terá o seu período de férias reduzido à metade” 
(BRASIL,1943).

O art. 143, § 3º da CLT fixa que a conversão pecuniária de 
1/3 do período de férias não se aplica aos empregados sob regime de 
tempo parcial, isso significa que os trabalhadores de regime parcial 
têm de gozar efetivamente suas férias, não as podendo converter 
parcialmente em dinheiro.

Segundo Süssekind (2000) fica vedada a feitura de qualquer 
acordo entre o empregador e o empregado, o desconto das faltas 
injustificadas no período de concessão de férias, pois a finalidade das 
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férias visa proporcionar descanso ao trabalhador. O mesmo se diga 
dos dias-ponte entre feriados em que não tenha havido trabalho, se a 
falta for considerada justificada pelo empregador, ou se o empregador 
paga o dia correspondente, embora não tenha trabalhado, não poderá 
ser descontada das férias do empregado.

5.2 Período e Normas de Concessão de Férias

A CLT nos seus artigos 134 e 136 estabelece que o período 
de concessão de férias ao empregado são de 12 meses subsequentes 
à data em que haja adquirido o direito. Assim o empregado tem 12 
meses para adquirir o direito a férias, e o empregador mais 12 meses 
para concedê-las. A data da concessão será fixada pelo empregador, 
de acordo com a época que melhor atenda aos interesses da empresa 
(BRASIL, 1943).

A regra é que as férias sejam concedidas em um só período, 
mas em casos excepcionais, as férias poderão ser gozadas em dois 
períodos, desde que um deles não seja inferior a 10 dias corridos (§ 
1º, art. 134). Os maiores de 50 anos e os menores de 18 anos terão a 
concessão das férias feita de uma só vez (§ 2º, art. 134), se o menor 
for estudante, suas férias laborais terão que coincidir com as férias 
escolares (§ 2º, art. 136). E, ainda de acordo com § 1º, art. 136 CLT, os 
membros de uma mesma família que trabalhem na mesma empresa, 
terão direito (condicionado) de gozar suas férias no mesmo período, 
desde que assim o requeiram e não causem prejuízo ao serviço 
(BRASIL, 1943).

Apesar do precedente normativo nº 100 (TST – SDC) de que o 
início das férias não pode coincidir com sábado, domingo ou feriado, 

em concordância com o ordenamento da Argentina que indica que 
as férias deverão começar sempre em um dia útil, após descanso 
semanal ou feriado, Martins (2006) comenta, com toda razão, que no 
Brasil isso é fato irrelevante já que as férias são dias corridos, salvo 
se a norma coletiva da categoria estabelecer algo em sentido diverso. 

Para garantir que as férias atinjam os objetivos relacionados 
à saúde pública, bem estar coletivo e respeito à própria cidadania, e 
que para isso o empregado tem de usufruir efetivamente do descanso, 
o art. 138 da CLT proíbe que o empregado, durante as férias “preste 
serviços a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em 
virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele”.

A legislação brasileira prevê os casos em que o trabalhador 
poderá perder o direito de férias, o que não acontece na Argentina. 
Além das 32 faltas injustificadas no período aquisitivo, estão no art. 
133 da CLT:

Art. 133 – Não terá direito a férias o empregado que no curso 
do período aquisitivo:

I - deixar o emprego e não for readmitido dentro dos 60 dias 
subsequentes à sua saída;

II - permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, 
por mais de 30 dias;

III - deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais 
de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da 
empresa; e

IV - tiver percebido da Previdência Social prestações de 
acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, 
embora descontínuos.



_______________________________________
Scientia Una Olinda Nº14 P. 157-188 Maio 2014

_______________________________________
Scientia Una Olinda Nº14 P. 157-188 Maio 2014178 179

§ 1º - A interrupção da prestação de serviços deverá ser anotada 
na Carteira de Trabalho e Previdência Social.

§ 2º - Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando 
o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas 
neste artigo, retornar ao serviço.

§ 3º - Para os fins previstos no inciso III deste artigo a empresa 
comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência 
mínima de 15 dias, as datas de início e fim de paralisação total ou 
parcial dos serviços da empresa, e, em igual prazo, comunicará, nos 
mesmos termos, ao sindicato representativo da categoria profissional, 
bem como afixará aviso nos respectivos locais de trabalho..

Mas também há situações especiais tipificadas nos art. 131 e 
132 da CLT que minoram os efeitos prejudiciais do afastamento do 
empregado do trabalho, ou seja, são hipóteses em que não se considera 
a falta para efeito da concessão das férias: a licença maternidade; 
afastamento por acidente de trabalho ou enfermidade atestada por 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na suspensão preventiva 
para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva, 
quando for impronunciado ou absolvido (BRASIL, 1943). 

As empresas podem conceder férias coletivas a todos os seus 
empregados ou apenas a determinados departamentos ou setores 
da empresa (art. 139, CLT). Esta concessão pode ser feita em dois 
períodos desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias (§ 1.º, art. 
139, CLT).

O empregador comunicará à delegacia do trabalho (§ 2.º, art. 
139, CLT) e ao sindicato dos trabalhadores (§ 3.º, art. 139, CLT), com 
antecedência mínima de 15 dias, o início e o fim do período de férias.

O empregado que estiver no curso do primeiro período 

aquisitivo terá direito a férias proporcionais (art. 140, CLT), iniciando-
se novo período aquisitivo.

5.3 Notificação e Pagamento de Férias 

A comunicação das férias deve ser feita ao empregado pelo 
empregador, por escrito e com antecedência mínima de 30 dias, art. 
135, CLT (BRASIL, 1943).

O seu pagamento deverá ser feita até dois dias antes do início 
do período de gozo (art. 145, CLT), caso contrário o empregado 
poderá recusar-se a interromper a prestação de serviços. Nesta ocasião, 
seguindo as determinações contidas no § único do art. 145, CLT, o 
empregado deverá assinar o recibo de quitação que deverá constar da 
data do início e do término das férias (BRASIL, 1943).

Se o empregado gozar as férias sem que tenha recebido a 
remuneração devida, terá caracterizado infração administrativa e 
aplicada uma multa prevista no art. 153 da CLT, que trata das punições 
às empresas por empregado em situação irregular.

Delgado (1910) afirma que se as férias não forem concedidas 
no corresponde período regular do gozo, enseja quatro efeitos 
legalmente especificados oriundos da ordem trabalhista: 

a) mantém-se a obrigação de o empregador conceder 
as férias. Neste caso, o empregador já perdeu a prerrogativa legal 
de escolher a data de concessão que melhor atenda aos interesses 
da empresa; uma vez que está em mora, deve determinar a mediata 
fruição do descanso anual.

b)  mantém-se o direito do empregado gozar as férias 
não concedidas. A ordem jurídica cria mecanismos para viabilizar 
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ao empregado a oportunidade de concretizar seu direito. Portanto, 
assegura-lhe, por ação trabalhista a época do gozo das férias (art. 137, 
§ 1º, CLT). A lei ainda estipula que a sentença cominará pena diária de 
5% do salário mínimo, devida ao empregado, até que seja cumprida 
(art. 137, § 2º, CLT), sem prejuízo da multa administrativa (art. 137, 
§ 3º, CLT).

c)  a remuneração das férias extemporaneamente 
concedida deverá ser paga em dobro (art. 137, caput). Neste caso, a 
dobra é somente da remuneração, e o empregador não conceder 60 
dias de férias. 

d) se por algum acordo o empregado recebe as férias 
dentro do prazo concessivo, mas não as goza, há pagamento em 
dobro, uma vez que o objetivo do legislador não foi alcançado, pois 
seu intuito é que o trabalhador goze das férias, e não apenas receba 
seu pagamento.

Nascimento (2009) afirma que, caso as férias não sejam 
gozadas por motivo de acidente do trabalho, não há de se falar em 
dobra, pois a empresa não poderia prever a referida situação. Quando 
o empregado retornar, deverá sair de férias, sem o pagamento em 
dobro, mesmo que já excedido o período concessivo .

O empregado pode requerer até 15 dias antes do término do 
período aquisitivo, a conversão em abono de 1/3 do período de férias 
a que tiver direito, no valor da remuneração que lhe seria devida nos 
dias correspondentes (Art. 143, CLT). Neste caso, recebe 20 dias de 
férias, 10 dias de abono pecuniário e 1/3 de adicional.

O pagamento da remuneração de férias e, se for o caso, do 
abono, deve ocorrer até dois dias antes do início das mesmas (Art. 
145, CLT). 

O art. 142 da CLT determina que o cálculo da remuneração de 
férias devida ao empregado obedecerá às seguintes regras (BRASIL, 
1943): 

a) Para os mensalistas, divide o salário por 30 e o 
resultado multiplica por número de dias do repouso anual;

b) Quando o salário for pago por hora com jornadas 
variáveis, apura-se a média das horas diárias trabalhadas no período 
aquisitivo, aplica-se sobre o resultado o valor do salário/hora acordado 
na data da concessão de férias (§ 1º). 

c) Para o tarefeiro, isto é, aquele que é remunerado por 
tarefa, calcula-se a média diária da produção no período aquisitivo, 
aplica-se ao resultado o valor do salário por unidade produzida em 
vigor na data da concessão de férias (§ 2º).

d) No salário fixado por porcentagem, comissão ou 
viagem, a remuneração de férias será equivalente à média dos 12 
salários precedentes ao período de concessão (§ 3º).

e) Os adicionais que constituem sobre-salário, mas não 
incorporados ao salário contratual, como adicional noturno, horas 
extras, adicional de insalubridade e periculosidade serão computados 
no salário que servirá de base para a remuneração de férias (§ 5º). Será 
calculada a média duodecimal de horas pagas no período aquisitivo 
a cada título e mediante a incidência do percentual correspondente 
obtém-se o resultado que será multiplicado pelo valor/hora de 
remuneração de férias, que serão somados à mesma. 

f) A parte do salário paga em utilidades será computada 
de acordo com a anotação na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social. 

A diferença básica no cálculo da remuneração de férias da 
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Argentina e do Brasil é que depois de apuradas o salário da base de 
cálculo, na Argentina ele é dividido por 25 e no Brasil, por 30, para 
obter o salário dia que será multiplicada por quantidade de dias a 
serem gozados.

Ao dividir por 25, ao invés de 30, pode-se inferir que na 
Argentina, esta diferença tem a mesma conotação da gratificação 
compulsória do Brasil, descrito na sessão a seguir, com a diferença 
de que no Brasil é de 1/3 e na Argentina, corresponde a 1/5 da 
remuneração de férias.

Assim, percebe-se que o trabalhador brasileiro leva vantagem 
sobre o argentino no valor total da remuneração de férias, pois o valor 
a receber é maior que o do argentino.

5.4 Gratificação Compulsória

A Constituição Federal, no seu art. 7º, inciso XVIII, assegura 
a todos os trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, 
pelo menos, um terço a mais que o salário normal. Embora o texto da 
lei fale em gozo de férias, encontra-se na jurisprudência do Tribunal 
Superior do Trabalho – TST, Enunciado nº 328, que: “o pagamento 
das férias, integrais ou proporcionais, gozadas ou não (BRASIL, 
1988, grifo nosso), na vigência da Constituição da República de 1988, 
se sujeita ao acréscimo do terço previsto em seu art. 7º, inciso XVIII”. 

Süssekind; Teixeira Filho e Lima (2003) mencionam que essa 
remuneração adicional de 1/3 não se trata de uma contraprestação de 
trabalho, portanto, adquire a natureza de gratificação e nem deve ser 
confundida com o abono de férias de 1/3 que trata o art. 143 da CLT, 
comentada anteriormente, pois tem natureza jurídica diferenciada, 

enquanto a primeira, a gratificação, é um direito irrenunciável para 
o empregado, o segundo é uma opção assegurada, que atua mediante 
declaração de vontade do empregado.

6. CONCLUSÃO

Para o empregador sempre haverá algum tipo de resistência aos 
Direitos que são conferidos ao trabalhador. Por outro lado, espera-se 
que o trabalhador consiga desempenhar com eficácia as suas funções 
até a sua aposentadoria.

Assim, mesmo com muita impedância para aplicação de 
normas mais favoráveis, ganhou destaque no cenário mundial a 
importância das férias para o trabalhador, pois é necessário recuperar 
a energia física gasta ao longo do ano de trabalho.

Procura-se comparar no presente trabalho as normatizações da 
Argentina e do Brasil, sendo certo que ambas retratam a importância 
das férias para o trabalhador, todavia, aqui não se pretende esgotar 
completamente a matéria.

Com o objetivo de conferir uma maior proteção ao empregado, 
que sempre é a parte mais fraca na relação com o empregador, foi que 
o Direito do Trabalho de ambos os países encontrou cada um a sua 
solução jurídica na tentativa de proteger a integridade do trabalhador. 
Assim, o instituto das férias surgiu para conceder ao trabalhador um 
intervalo maior de tempo para dedicar-se a si e a sua família.

De uma maneira geral, se forem comparadas as formas 
existentes nos sistemas normativos da Argentina e do Brasil verifica-
se que ambos os sistemas procuram de forma diferente proteger o 
trabalhador.
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Enquanto que na Argentina, de acordo com o artigo 150 da 
LCT, as férias são um período variável de 14 (quatorze) a 35 (trinta e 
cinco) dias e devem ser concedidas entre 1º de outubro e 30 de abril 
do ano seguinte; no Brasil, de acordo com os artigos 129 e 130 da 
CLT, ela é de 30 (trinta) dias e não há um período fixo para concessão, 
ficando este a encargo do empregador, apenas podendo variar para 
menos em caso de faltas, mas em ambos os países pode haver uma 
negociação individual ou coletiva acerca do período de concessão.

Ao comparar as normatizações da Argentina e do Brasil, 
verifica-se que as duas legislações são bastante distintas. Por este 
motivo, é preciso que haja um tratamento igualitário, pois no atual 
cenário mundial, que é impulsionado pela economia de mercado 
comum, as normas do Direito do Trabalho são um fator preponderante 
para garantir uma maior segurança jurídica para todas as partes 
envolvidas que não devem ficar em dúvidas ou serem prejudicadas 
no processo. 

O grande problema é que, até mesmo o artigo terceiro da 
Convenção nº 132 elaborada pela Organização Internacional do 
Trabalho, que teoricamente deveria ser o marco regulatório comum, é 
vago e não especifica claramente a quantidade de dias de férias a que 
o empregado teria direito, apenas exigindo férias anuais, solicitando a 
seus signatários que declarem a duração em seus países e determinando 
que a duração das férias não deva em caso algum ser inferior a três 
semanas de trabalho. 

Seguindo a linha da globalização, concluí-se que seria 
fundamental a integração jurídica dos dois países, mas esta não é 
tarefa fácil, pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades 
culturais e sociológicas dos diversos estados membros. Assim, 

dificultou-se a elaboração de uma norma comum por parte de 
ambos os países. Por outro lado entende-se também que, por serem 
reconhecidamente membros líderes do Mercosul, não devem criar 
obstáculos e sempre lutar para criação ou validação da norma que 
confira uma maior proteção para o trabalhador.
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“LUGAR MAIS BONITO DE UM PASSARINHO FICAR 
É A PALAVRA”: MANOEL DE BARROS NO PAÍS DA 

AGRAMÁTICA
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RESUMO

Esse artigo analisa poemas de Manoel de Barros que ironizam, através 
de recursos como o neologismo, o jogo com as palavras, a língua 
portuguesa padrão. Tendo publicado o primeiro livro em 1937, o poeta 
sempre deixou claro seu projeto literário: desconstruir a matéria-prima 
de seus poemas, a palavra, poética que prima pelo brincar e o “errar” 
o idioma. Para tanto, este artigo traz a lume conceitos sobre poesia, 
poema, metapoesia, além da ironia e do lúdico, estes dois últimos 
analisados enquanto recursos estéticos a primar pela dinamicidade e 
inventividade da linguagem. Por fim, procurando identificar e refletir 
a visão irônica, lúdica e crítica sobre a língua portuguesa em poemas 
de Manoel de Barros, são destacados três temas caros à sua produção 
poética — o alfabeto, a “despalavra” e a “agramática”, presentes nas 
seguintes obras: O guardador de águas (1989), O livro das ignorãças 
(1993), O livro sobre nada (1996) e Retrato do artista quando coisa 
(1998).

Palavras-chave: Ironia. Lúdico. Metapoesia. Poema. Poesia.
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ABSTRACT

This article analyzes Manoel de Barros’ poems which mock, through 
resources such as neologism and word play, the Portuguese Language 
standard. Having published his first book in 1937, the poet has always 
made clear his literary project: to deconstruct the raw material of 
his poems, the word, a poetics that prioritizes playing, and “making 
wrong” language. Therefore, concepts of poetry, poem and metapoetry 
are brought into light, besides the irony and the playfulness which 
are presented as aesthetic resources of the dynamic and inventive 
language. Finally, while trying to identify and reflect the ironic, 
playful and critical vision on  Portuguese Language, three recurring 
themes in the poetry of Manoel de Barros are emphasized – the  
alphabet, the “disword”, and the “agrammar”, in the following works: 
The water keeper (1989), The book of ‘ignorãces’ (1993), The book 
about nothing (1996) and Portrait of the artist while a thing (1998).

Keywords: Irony. Metapoetry. Playful. Poem. Poetry.

1. No descomeço era o verbo ou uma introdução

Dou respeito às coisas 
desimportantes/ e aos 
seres desimportantes./ 

Prezo insetos mais 
que aviões./ Prezo a 

velocidade/ das tartarugas 
mais que a dos mísseis.

Manoel de Barros

No romance Paris no século XX (1863), o escritor francês 
Júlio Verne apresenta uma visão pessimista sobre a capital francesa, 
ambientando-a em 1960. O papel da arte, nesta fictícia Paris, era 

inexistente, uma vez que atrapalharia o desenvolvimento industrial. 
Os artistas, espécimes raros, contudo, não se renderam ao fascínio e 
otimismo em relação ao desenvolvimento das máquinas e das fábricas. 
Pagaram, todavia, um alto preço, pois foram desprezados, meros 
apêndices sociais. Por sua vez, diplomar-se em qualquer ciência ou 
ramo da Administração e da Matemática se tornara o desejo maior do 
verdadeiro e benquisto parisiense. Já conquistar um diploma em Arte, 
além de vergonhoso, era desnecessário. Mas o protagonista da trama 
de Verne, o elemento desestabilizador da narrativa, Michel Dufrénoy, 
é um dos poucos que, além de ter estudado poesia e ser poeta, ganha 
um prêmio por ter escrito versos latinos, escandalizando capital tão 
ilustre em crescimento mecanicista.

Nessa mesma linha de romances, cuja temática é a crítica 
a uma sociedade que alardeia benevolamente a evolução e o rápido 
avanço industrial, tecnológico e científico, tem-se Admirável mundo 
novo (1932), de Aldous Huxley. O título da obra, que se remete à 
icônica frase da personagem Miranda, da peça A tempestade (1611), 
de Shakespeare, já anuncia, ironicamente, um dos eixos centrais do 
enredo — o total desconhecimento, por parte dos personagens desse 
mundo, do “subversivo” dramaturgo inglês. Na sociedade ideal e 
admirável retratada no livro, com seres humanos condicionados e 
controlados, desde o nascimento, a agir em prol da perfeita harmonia e 
prosperidade do sistema, acríticos, ignorando e negando a literatura por 
completo, apenas o protagonista, atendendo pelo nome, ironicamente, 
de Selvagem, criado fora desse sistema, apreciará a leitura do bardo 
Shakespeare e terá pendor para as artes.

Em ambos os romances, nada será solucionado — as 
sociedades retratadas desde o início seguirão suas rotinas, apesar dos 
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pequenos transtornos daqueles que ousaram pensar diferente durante 
a trama, mas no final permanecerão alheias, sem atender reclamações 
e sofrimentos dos personagens centrais, como se apenas fizessem 
parte de uma pequena e incômoda sombra produzida pelas grandes 
fábricas, ou incubadoras. Verne e Huxley previram, cada um a seu 
modo, o resultado da ânsia de Modernidade: o artista não mais (re)
conhecido, as artes, em toda amplitude, ignoradas.

Entretanto, contrariando tais ficções-previsões, e também 
pessimismo, poetas e prosadores se apresentam no século XX, e 
persistem ainda no XXI. São lidos, relidos e cultuados, insistentes, 
apesar das demonstrações explícitas da sociedade em valorizar tudo 
que tenha uma função pragmática. Estão libertos: “cada vez mais 
livres, através do século XIX e sobretudo do XX, os escritores sentiram 
a necessidade de buscar individualmente suas razões de escrever, e 
as razões de fazê-lo de determinada maneira” (PERRONE-MOISÉS 

, 1998, p. 11).
Nesse cenário, eis a poesia do poeta mato-grossense Manoel 

de Barros (1916-). Em seus versos, que louvam o valor das coisas, 
aceitas como inúteis, desde latas enferrujadas, formigas, até árvores 
e rios, há explícito lirismo tratando poesia por sua inutilidade. O 
inútil como libertação, não-compromisso de se estar preso ao que é 
convencional e utilitário. Lirismo de libertação. Lirismo selvagem, 
transgressor, concebido sem pecado.

Neste artigo, portanto, uma faceta, dentre inúmeras, da 
poesia de Manoel de Barros será abordada, a que reinventa, ironiza 
e brinca com a língua portuguesa, em seu estado lúdico de pureza 
agramatical. Uma poética que brinca e erra pelo idioma, com as coisas 
inúteis, entretanto tão úteis e caras à poesia.

Verne e Huxley, propositalmente ou não, erraram as previsões 
feitas em seus romances acerca do futuro da arte e do artista. Mas suas 
críticas são ainda atuais e inquietantes. Os poetas, presos ou libertos 
dessas discussões, estão condenados à eternidade.

Algozes e vítimas da linguagem.

2. De poesia que empoema o sentido das palavras

Poesia, s. f.
[...]

Designa também a armação de objetos lúdicos
com emprego de palavras imagens cores sons etc.

— geralmente feitos por crianças pessoas esquisitas
loucos e bêbados

Manoel de Barros

Discussão de longa data, os conceitos do que afinal 
vem a ser poesia, poema ou qual a natureza de um texto poético 
permeiam séculos de história, análise e crítica literária. E no atual 
estágio, de acalorados debates no campo da teoria da literatura, em 
que o hibridismo e a mescla de gêneros não mais são considerados 
transgressões, como outrora, e sim um valor inerente à arte literária 
da contemporaneidade (MACIEL, 2009), tais questionamentos são 
sempre revisitados, esbarrando, aqui em brevíssimas linhas resumida, 
na seguinte conclusão: em matéria de poesia, nenhum conceito é 
cristalizado, único e estanque. Haja vista a lição deixada pelo poeta 
russo Maiakóvski, em seu poema “Conversa sobre Poesia com o Fiscal 
de Rendas”: “A poesia/ - toda - / é uma viagem ao desconhecido - 
(MAIAKÓVSKI , 2008, p. 117).

Poesia, viagem, ponto de saída e chegada ao desconhecido, 
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segundo Massaud Moisés, “é a comunicação, a expressão do ‘eu’. 
Como a palavra é o signo literário por excelência, inferimos que a 
poesia é a expressão do ‘eu’ pela palavra” (MOISÉS, 1987, p. 84). 
Assim, usando um neologismo criado por Manoel de Barros, o poeta 
“empoema” a palavra com seu mundo interior e exprime cada gesto, 
cada particular maneira de ser e existir da humanidade que o cerca. 
Por isso, ao ler uma produção literária não procure o leitor verdades ou 
mentiras, quiçá alguma pretensa realidade, “mas o que o autor pensa a 
respeito da realidade, qual a sua concepção sobre a complexidade das 
relações humanas” (ANDRADE, 2002, p. 35).

Em terreno pantaneiro literário, o pisar incerto e os desvios 
são mais que esperados. Afinal, ao poeta, “antenas da raça” segundo 
Ezra Pound, caberá produzir poemas que deem conta não apenas de 
si, mas também das inquietações e sentimentos de todos nós.

A poesia vive nas camadas mais profundas do ser, 
enquanto as ideologias e tudo o que denominamos 
ideias e opiniões são os estratos mais superficiais da 
consciência. O poema se alimenta da linguagem viva 
de uma comunidade, de seus mitos, seus sonhos e suas 
paixões, ou seja, de suas tendências mais secretas e 
poderosas (PAZ, 2012, p. 48).

Essa linguagem viva, a um só tempo matéria-prima e algoz 
do poeta, afinal partícipe de uma luta vã que vem, no Ocidente, desde 
Homero, pulsa e se torna ambígua quando dentro de um poema. É que, 
como diz Pound, “literatura é linguagem carregada de significado”, 
ou, para ir mais longe, a “grande literatura é simplesmente linguagem 
carregada de significado até o máximo grau possível” (POUND, 
2006, p. 32). Tornando-se poesia, a palavra mergulha em vale dúbio 

de significações, não mais presa a uma mera e estreita significação 
- “empoema-            -se”, aflorando linguagem de defloramentos, 
segundo Manoel de Barros.

Desse modo, a linguagem poética causa não só revolução, 
mas acima de tudo estranhamento, uma vez que a palavra é esvaziada 
de seu sentido cotidiano, rotineiro e utilitário, despindo-se, para 
causar deslumbramento, aceitação ou ainda rejeição, abrindo-se para 
novas interpretações: “a poesia é conhecimento, salvação, poder, 
abandono. Operação capaz de mudar o mundo, a atividade poética 
é revolucionária por natureza; exercício espiritual, é um método 
de libertação interior” (PAZ, 2012, p. 21). Exercício de despalavra 
mesmo.

O poema, “unidade orgânica e semântica [...] [através 
do qual o poeta] deseja, por seu intermédio, exprimir e comunicar 
poesia”(MOISÉS, 1987, p 85), assim como os demais gêneros 
literários, passou por inúmeras transformações. O experimentalismo 
entre formas e linguagens, devido em grande parte ao surgimento das 
vanguardas do século XX, impulsionou o artista a novos caminhos, 
novas “culturas, línguas, artes, estilos, espaços geográficos e campos 
do conhecimento [...] abrindo-se cada vez mais à multiplicidade e 
à heterogeneidade” (MACIEL, 2009, p. 109). O que se assiste são 
gêneros unindo-se a tantos outros, gerando novos e experimentais 
diálogos. E na literatura brasileira, isso se dá notadamente a partir da 
década de 70:

O exercício de uma escrita que se desvia de uma 
configuração física e legitimadora e se abre aos influxos 
de vários gêneros, formas e formatos tem sido um traço 
da produção poética brasileira das últimas décadas. 
Sobretudo a partir dos anos 1970, com o arrefecimento 
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da fase heroica das estéticas de ruptura e a busca, por 
parte de muitos poetas, de experiências outras que não 
apenas o intenso investimento nos rigores formais da 
linguagem poética, a mesclagem de gêneros textuais 
passou a ser uma prática recorrente, envolvendo poetas 
de diferentes perfis e matizes (MACIEL, 2009, p. 108).

O que se verifica é o advento da prosa poética e da poesia 
feita em prosa. Poetas como Bandeira, Quintana, Drummond, Paulo 
Leminski, Cecília Meirelles, entre outros, recorreram à estrutura das 
narrativas, encadeando fatos de modo a lembrar-nos um conto, para 
elaboração de seus poemas. E prosadores como Guimarães Rosa, 
Raduan Nassar, Clarice Lispector, Hilda Hilst renderam-se a uma 
linguagem carregada de poeticidade e sonoridade em seus contos, 
novelas e romances. Gerações de escritores, portanto, que burlaram 
os gêneros, legaram uma arte híbrida, heterogênea e profícua, 
mostrando que a forma, apesar de engessar, existe com o intuito de 
ser corrompida.

Através de poesia.

2.1 Pequena explicação a modo de pássaro sobre metapoesia e 
metapoema

Sou muito preparado de conflitos.

Manoel de Barros

É a partir do século XX que o fazer poético se torna temática 
constante na produção de variados poetas. Somando-se aos temas 
prosaicos, humorísticos, existenciais, críticos sobre a sociedade, a 
reflexão acerca do processo de concepção poemática irá singularizar 

a poesia do modernismo literário, tornando-se “traço distintivo da 
modernidade” (MOISÉS, 2005, p. 25), uma vez que, em correntes 
literárias passadas, fora temática rara.

Poesia discutida dentro de um poema torna-se metapoesia, 
“ato poético tomado como objeto de perquirição pelo próprio poeta, 
no poema, que se torna então receptáculo ocasional de algo próximo 
da reflexão crítico-teórica, imiscuída no impulso lírico.” (MOISÉS, 
2005, p. 25). Apesar de reflexões que beiram ao estudo teórico, 
analítico e crítico relacionados à poesia e ao poema, o lirismo, ainda 
assim, se sustenta nesse tipo de composição literária.

E o fenômeno metapoético acaba revelando o processo pelo 
qual o artista se depara — crise criativa, explicação de como chegou a 
determinada palavra, a convivência ao lado de vocábulos inconstantes, 
tudo isso a fim de desvendar estilo e estética peculiares ao poeta.

La metapoesía, [...] no sólo puede manifestarse como 
indagación teórica sobre la poesía, sino también, 
muchas veces, como exposición de una poética personal, 
como manifiesto o declaración de princípios, como 
crítica literaria o como autocrítica. [...] En la reflexión 
metapoética cabe, como es lógico, la exposición de un 
punto de vista personal sobre la poesía, cabe la auto-
crítica, cabe la crítica a un grupo poético o tendência 
determinados (SÁNCHEZ TORRE, 1993, p. 137). 

É canônica a luta vã de Drummond, apresentada em um 
de seus mais famosos poemas, o que faz pensar a obra artística, em 
qualquer instância da arte, como labor árduo, cheio de meandros, 
labiríntico. Em busca de tantas outras celeumas a versejar, o poeta, 
diante de sua matéria-prima, em estado bruto, a palavra, quer apresentar 
aos leitores o perene conflito com os vocábulos, sua particular visão 
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sobre a poesia e as artes de modo geral. Não basta, e nem lhe caberia, 
o conflito apenas com a realidade e o mundo. 

Como todo embate, uma tensão é gerada no texto que 
se pretenda metapoético, “entre su propio modo de aprehender la 
realidad y los mecanismos cognitivos propios del discurso teórico.” 
(SÁNCHEZ TORRE, 1993, p. 138). Forças quase antagônicas, lirismo 
e crítica literária se encontram, de maneira sutil, no metapoema, 
equilibrando-se em balança tão complexa e não menos movediça que 
é a criação literária.

3. A ironia e o lúdico na literatura

Palavra poética tem que chegar ao grau de brinquedo
para ser séria.

Manoel de Barros

Terrenos férteis em discussões, assim como a própria natureza 
da literatura, a ironia e o lúdico nessa pesquisa serão tratados como 
recursos estéticos, amplamente utilizados na obra do poeta Manoel de 
Barros.

Através de composições irônicas, a arte literária mostrou-
se capaz de produzir riso não meramente humorístico, mas que 
resultasse em reflexões profundas sobre o tema ironizado. Riso alegre, 
despretensioso, mas incômodo, pois pensa e inquieta, não se perdendo 
em um simples instante de piada.

É preciso, primeiramente, considerar que a ironia encontra-se 
em uma categoria bem mais ampla, complexa e não menos polissêmica 
do que ela mesma — a chamada categoria da comicidade, aqui vista no 
âmbito do lirismo literário como “graça criada na linguagem mediante 

diversos recursos estéticos, retóricos, metafóricos e metonímicos, 
perceptíveis como engraçados apenas pelos leitores inseridos em 
determinados contextos histórico-culturais” (MALARD, 2005, p. 
114). Veja, a seguir, o problema inicial que o cômico impõe a análise 
literária:

Uma das categorias mais difíceis de ser 
operacionalizadas em análise literária é a comicidade. 
Primeiro, porque ela subjaz a dependência da 
subjetividade e da cultura do sujeito-leitor em suas 
relações espaço-temporais. Segundo, porque é parente 
próxima de outras categorias afins, confundíveis 
para não dizer permutáveis em inúmeras situações 
comunicacionais: o humor, o humor negro, a ironia, a 
paródia, a paráfrase, a sátira, o grotesco, a imitação, a 
alegoria etc. (MALARD, 2005, p. 113). 

O risco que se apresenta a compreensão da ironia literária, 
diante das possibilidades oferecidas pelo cômico, é que ela possa vir a 
ser confundida, transfigurada, com outras formas de humor. Mais uma 
modalidade humorística, sem grandes reflexões? Eis uma definição a 
esclarecer, em parte, o conceito que aqui embasa a pesquisa em foco:

Entre a traição da ironia e a franqueza do riso não 
existe possibilidade de acordo. A ironia faz rir e 
agrada friamente sem divertir-se. Provoca o riso para 
imediatamente imobilizá-lo. Enquanto a ironia olha 
para adiante, o riso não olha nem simula coisa alguma. 
Este simplesmente ri. (MALARD, 2005, p. 114).

Nessa definição, a ironia é tratada como recurso a trazer o 
riso à tona, mas este instantaneamente imobilizado, afinal reflete e 
questiona, não se entregando ao humor fácil, infundado. Contudo, 
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nossa visão destoa de uma parcela desse conceito — segundo a autora, 
o agrado frio da ironia não divertiria o leitor.

Sabendo-se categorias relativas, uma vez que o que agrada 
ou diverte um indivíduo, pode não interessar a outro, ainda assim 
diversão e entretenimento podem ser visualizados na ironia que reside 
em vários poemas de Manoel de Barros, já que são reforçados pelo 
lúdico das situações retiradas de contos e causos vividos e criados 
pelo poeta, e da própria experimentação realizada com o linguajar 
padrão e popular. Entretanto, ainda assim, sem perder de vista a ideia 
de uma ironia pensada, transgressora e questionadora.

Observe a ironia em “Poema”, da obra Tratado geral das 
grandezas do ínfimo (2001), do poeta aqui estudado:

A poesia está guardada nas palavras — é tudo que
eu sei.
Meu fado é o de não saber quase tudo.
Sobre o nada eu tenho profundidades.
Não tenho conexões com a realidade.
Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro.
Para mim poderoso é aquele que descobre as
insignificâncias (do mundo e as nossas).
Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil.
Fiquei emocionado e chorei.
Sou fraco para elogios. 
(BARROS, 2010, p. 403). 

Ironia, uma forma do cômico que afirma de modo contrário 
o que de fato se quer dizer, aproveita-se do absurdo, estranhamento, 
jogo de palavras e ideias, da quebra de expectativa (nos três últimos 
versos o leitor espera que o eu lírico confesse tristeza ao ser chamado 
de imbecil, uma vez que chora; mas, contrariando a todos, sente-
se elogiado) nessa composição poética. O entretenimento, uma das 

funções da arte, se materializa, gerando a graça e o riso no poema, e 
em tantos outros, de Manoel de Barros. Irônica e ludicamente usando 
dos contrários, “Meu fado é o de não saber quase tudo./ Sobre o nada 
eu tenho profundidades”, Manoel mostra a possibilidade do riso se 
debruçando sobre si, sem esquecer que poesia é brincadeira e, como 
tal, tem a responsabilidade da diversão, da criação de uma nova 
realidade que entretém.

Os críticos Danziger e Johnson afirmam que a grande 
literatura tem a contribuição da ironia, por ser um recurso contestador 
às normas e regras, avesso às verdades cristalizadas:

 
O tom literário que alguns leitores acham sobremaneira 
atraente e que pode estar sutilmente presente em quase 
toda a grande literatura é a ironia. Pelo menos numa 
acepção moderna desse termo, [...], a ironia significa 
recusa de compromisso total com qualquer visão 
simples da experiência; pelo contrário, é o sentimento 
de que a vida está repleta de contradições e de que todas 
as verdades são parciais, todos os valores imperfeitos, 
restringidos que são por outras verdades e valores. 
(DANZIGER; JOHNSON, 1974, p. 243). 

Nada mais imperfeito e contraditório, portanto, do que a 
linguagem de um povo, de uma nação. Ironizando a língua portuguesa, 
adubo de sua poesia, o poeta questionará, embebido de lirismo, seus 
próprios versos e o idioma que se utiliza. Com isso, indiretamente, 
também acaba questionando a existência, tão erradia, das supostas 
verdades humanas.

Em se tratando do lúdico na literatura, faz-se necessário 
apresentar a etimologia dessa palavra, uma vez que seu sentido 
primevo é esclarecedor quanto ao uso na poesia: “deriva da palavra 
latina ludus, que pode designar tanto ‘exercícios ou [...] exercícios 
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atléticos e jogos no Campo de Marte em Roma’, quanto ‘drama, 
teatro; jogos públicos; brincadeira, divertimento’” (MARQUES, 
1998, p.59). Vocábulo que desde a antiguidade romana remetia-se aos 
exercícios, jogos e brincadeiras, essa clássica acepção é retomada na 
poesia de Manoel de Barros e lá cria território onde alfabeto, sílabas, 
palavras e agramáticas pulsam.

O aspecto caracterizador do lúdico nas artes está no ilogismo, 
ou seja, na quebra de uma lógica rotineira. Ilogicidade contrária ao 
cotidiano:

A encantação, fantasia ou ilusão lúdica de um verso 
não depende unicamente do ritmo (elemento mais 
primário da música), mas do ilogismo. O que dá caráter 
de ilógico ao ilogismo poético é a comparação entre ele 
e a lógica da ordem cotidiana. A poesia, como o jogo, 
instaura uma nova ordem, através de uma estrutura 
que nem sempre confirma ou se espelha na realidade 
(MARQUES, 1998, p. 76). 

A poesia seria uma atividade lúdica por natureza, portanto, 
ilógica, irreal. Não se submetendo a realidade imposta, cria novo 
mundo, onde as possibilidades em torno da palavra se ampliam. 
Nisso reside liberdade do poeta em dar novos sentidos às palavras 
existentes, tirando-as do marasmo de significados estanques, ou 
ainda gerar novos vocábulos. Pois a vida, a rotina e a língua, em arte 
literária, não são suficientes.

Quando apresentada qual brinquedo ou jogo, a linguagem é 
manipulada pelo poeta, posta em uma situação distinta da realidade 
em que está inserida: “a poesia está, assim, sempre se ajustando a 
fim de conservar o seu caráter dúbio, conflituoso, por meio da nova 
ordem que se instaura, assim como no jogo, como um intervalo 

no cotidiano” (MARQUES, 1998, p. 65). Não negando a inerente 
ambiguidade que possui, pelo contrário, sobrevivendo cada vez mais 
por essa dubiedade, a palavra poética carrega em si a reinvenção de 
uma língua, dando-lhe infinitos meios de interpretação e sentido.

Por fim, Lourival Holanda reconhece que a ironia presente 
na literatura de língua portuguesa fora capaz de ultrapassar a tradição 
canônica, que durante séculos serviu-lhe por base, recriando uma 
nova identidade, mais dinâmica e próxima da realidade do continente 
latino-americano:

A literatura ibero-americana surpreendeu, desvelando 
de modo irônico os limites de suas fontes fundadoras 
e, com enorme capacidade plástica, se reinventou 
uma identidade, um modo de dizer-se, revelando um 
notável manancial de bons escritores. Depois de viver 
muito tempo sob a tutela dos modelos matriciais, a 
cultura dos de cá implodiu os padrões, criando enfim 
uma imagem de si mais condizente com sua índole, 
variada e dinâmica (HOLANDA, 2007, p. 25). 

Mas nesse quadro, também o lúdico, o brincar com a 
linguagem é o que, juntamente à ironia, faz da poesia de Manoel 
de Barros um ambiente revolucionário, desvinculado de poderes, 
desvirtuando padrões e cânones estabelecidos. Livre do lirismo 
comedido funcionário público. A língua portuguesa não ficaria imune 
a uma poesia desse tipo, que desfigura até formas divinas: “Deus deu 
a forma. Os artistas desformam. / É preciso desformar o mundo: / 
Tirar da natureza as naturalidades.” (BARROS, 2010, p. 350). 
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4. Um habitante do país da Agramática ou da Língua de brincar

Isso é língua de Raiz — continuou
É língua de Faz-de-conta

É Língua de brincar!

Manoel de Barros

O poeta Manoel de Barros põe a língua portuguesa em 
crise, mas em uma crise criativa. Em seus poemas, através das 
diversas possibilidades de construção, expressam-se as riquezas e as 
contradições que habitam o idioma português. Criando novas palavras, 
tirando do vocabulário popular, da oralidade, tantas outras, lega à 
literatura um debate ainda hoje em voga: é possível identificar uma 
língua, ou gramática, padrão, homogeneizante, capaz de representar 
todas as idiossincrasias do povo e da cultura brasileira?

É em busca da forma como o poeta mato-grossense gera 
o riso, o humor, a reflexão e o brincar com as palavras que serão 
abordados nos tópicos a seguir, quais recursos estão presentes em 
algumas de suas diversas composições, em que a palavra é posta sob 
holofotes, protagonista e ser vivente, “voando fora da asa”.

A literatura é território de digressões e reinvenções. O 
escritor, indispensável habitante: “o escritor — falo do escritor de 
ambições infinitas [...] — realiza operações que envolvem o infinito 
de sua imaginação ou o infinito da contingência experimentável, 
ou de ambos, com o infinito das possibilidades linguísticas da 
escrita” (CALVINO, 1990, p. 113). Enquanto algumas correntes 
do conhecimento se lançam à produção de uma sistematização de 
possíveis normas e padrões literários, eis que o universo artístico, 
ilimitado, anuncia e revela novos mundos, refletindo de forma criativa 
sobre tudo o que envolve matéria tão complexa, a humanidade.

No campo da língua isso é ainda mais marcante. Em certa 
parcela de fatos literários, o artista se engaja em contrariar normas e 
estruturas linguísticas — na poesia de Manoel de Barros, iniciada em 
1937, com a publicação do livro Poemas concebidos sem pecado, a 
literatura brasileira, utilizando-se da ironia, da criação de neologismos 
e do lúdico, irá não apenas modular novas faces, mas, acima de tudo, 
através de uma estética típica do modernismo, terá como foco a crítica, 
o experimentalismo e o relativismo acerca da gramática e da língua 
estabelecidas como padrão. Um poeta que fez sua poesia permeada 
por leve sorriso irônico, brincalhão, mexendo “com palavra/ como 
quem mexe com pimenta/ até vir sangue no órgão.” (BARROS, 2010, 
p. 180). 

Através de uma poética livre, de aparente simplicidade 
e ingenuidade, servindo-se do léxico mais como brinquedo do que 
como prisão, repleta de regras, Manoel singularizou a arte literária 
que produziu, fazendo parte de um grupo de escritores que trapaceia 
a língua, conforme afirmou Barthes:

só resta por assim dizer, trapacear com a língua, 
trapacear a língua. Essa trapaça salutar, essa esquiva, 
esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora 
do poder, no esplendor de uma revolução permanente 
da linguagem, eu a chamo, quanto a mim: literatura 
(BARTHES, 2004, p. 16). 

Essa trapaça com o idioma, levando à criação de novos 
vocábulos, ou até mesmo à recuperação de palavras em desuso, 
enriquecendo o poema, resulta em uma poesia entregue a múltiplos 
olhares e interpretações. Livre de amarras, o artista, ao mesmo tempo 
em que enaltece a linguagem poética em seu estado natural, bruto, que 
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reverdece em plena vida, critica os padrões impostos pela sociedade 
ao seu idioma:

Em todas estas construções está subentendida a recusa 
das normas, das formas dicionarizadas, além da recusa 
de expressões preciosistas, tradicionalmente ditas 
poéticas, deixando evidente a preferência por extrair 
a poeticidade dos processos expressivos do cotidiano. 
Em tudo isto, está subentendido o conteúdo crítico 
desta poesia (MARQUES, 2000, p. 107).

Ao trazer a língua falada para seus versos, Manoel de Barros, 
além de explorar a sonoridade da linguagem do povo, disseca e esvazia 
os vocábulos de seu sentido costumeiro, atribuindo-lhes não apenas 
novas significações, mas acima de tudo cheiro do mato, do Pantanal, 
dos insetos, das árvores. Cheiro de vida.

4.1 Entre as árvores, alguns poemas de Manoel de Barros

Difícil de entender, me dizem, é sua poesia, o
senhor concorda?

[...]
Poesia não é para compreender mas para incorporar

Entender é parede: procure ser uma árvore.

Manoel de Barros

Analisar uma obra poética que prime pelo desvirtuamento, 
pelas errâncias de um andarilho bandarra da linguagem, é corroborar 
e se remeter a uma esclarecedora afirmativa do escritor Italo Calvino: 
“a literatura [...] é a Terra prometida em que a linguagem se torna 
aquilo que na verdade deveria ser.” (CALVINO, 1990, p. 73). 

Livre de pregações morais e ideológicas, a arte produz 

em seu terreno prometido uma linguagem libertária, sem legitimar 
hierarquias ou poder. Liberta, só assim a literatura gerou escritores 
como Shakespeare, Goethe, Joyce, Kafka, Guimarães Rosa, e outros 
mais que, além de palavras, monumentaram o ser humano (BARROS, 
2010, p. 343):

(Cristo monumentou a Humildade quando beijou os
pés dos seus discípulos.
São Francisco monumentou as aves.
Vieira, os peixes.
Shakespeare, o Amor, A Dúvida, os tolos.
Charles Chaplin monumentou os vagabundos.) 

Procurando analisar os temas que envolvem algumas das 
composições de Manoel de Barros, no que tange à visão irônica, 
lúdica e crítica sobre a língua portuguesa, a seguir serão abordados 
três temas caros à sua poesia: a) o alfabeto, b) a “despalavra” e c) 
a “agramática”. Em todas estas temáticas, a ânsia de liberdade, o 
rompimento com as normas gramaticais e artísticas, a surpresa na 
quebra de expectativas, quando da fuga ao verso lugar comum, à 
palavra acostumada, “ao ponto de osso, de oco;/ ao ponto de ninguém 
e de nuvem”, e a reconstrução de uma oralidade advinda da linguagem 
popular.

Ao Manoel de Barros, poeta este que considera poesia 
infância da língua, não coube monumentar grandiosidades. Insetos, 
coisas pobres do chão, mijadas por orvalho, a língua portuguesa, são 
seus maiores monumentos. Monumentou uma linguagem poética de 
complexa simplicidade, mas também febril, decaída, fodida ao ponto 
de entulho. Ao ponto, gosto e modo das inquietações humanas.
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a) Macerações de alfabeto e de sílabas

Nossas palavras se ajuntavam uma na outra por amor
e não por sintaxe.

Manoel de Barros

Nesse país agramático, criado pela poesia de Manoel de 
Barros, a menção ao alfabeto, base linguística de qualquer idioma, 
é feita pelo índio guató Rogaciano, no poema XI, em um misto de 
conto e poema — uma composição que integra a 3ª parte, “Mundo 
pequeno”, de uma obra, cujo título, além de sonoro, é sugestivo: O 
livro das ignorãças (1993).

O mundo não foi feito em alfabeto. Senão que 
primeiro em água e luz. Depois árvore. Depois 
lagartixas.

Ao recusar a criação do mundo através das letras, do alfabeto, 
metaforicamente o poeta discorda e destoa das convenções humanas, 
sempre arbitrárias.136A natureza, representada em seus versos por água, 
luz e animais, é geradora, princípio de todas as coisas. A narrativa 
poética prossegue nos versos adiante:

Apareceu um homem na beira do rio.
Apareceu uma ave na beira do rio. Apareceu a
concha. E o mar estava na concha. A pedra foi
descoberta por um índio. O índio fez fósforo da
pedra e inventou o fogo pra gente fazer boia. Um
menino escutava o verme de uma planta, que era
pardo. 

136Em Platão, por exemplo, surgiu o fervoroso debate, ainda hoje em voga nas 
ciências linguísticas, sobre a origem das palavras: a linguagem seria uma criação 
natural, a espelhar a realidade do mundo, ou uma invenção humana, arbitrária?

A sequência dos fatos é reiterada pelo verbo “apareceu”, 
que salienta a ideia de atividade constante. É relevante notar que a 
criação humana narrada neste poema desconstrói o idílio da teorias 
criacionista e edênica. Ao invés de deuses, ou Adão e Eva, são os 
índios e as crianças, a poesia das pequenas inutilidades, os primeiros 
habitantes do mundo. Nada de frutos ou árvores interditas — fósforo, 
fogo, pedra, rio, planta, verme, ave, palavras são os inutensílios da 
criação poética de Manoel, a serviço de todos.

Sonhava-se muito com pererecas e com 
mulheres. As moscas davam flor em março. Depois 
encontramos com a alma da chuva que vinha do lado 
da Bolívia — e demos no pé.
(Rogaciano era índio guató e me contou essa
Cosmologia.) (BARROS, 2010, p. 321) 

E nos dois últimos versos, a quebra de expectativa e a 
ironia. O autor da narrativa, que antes de ser apresentada em versos 
fora contada oralmente, de uma cosmogonia a decifrar o universo, 
é um índio. Aqui, a criação do mundo é uma metáfora da criação 
da linguagem, embebida em mistérios, magias e meandros de suas 
possibilidades de construção e imagens inusitadas, onde moscas dão 
flores, a chuva tem alma. Onde o alfabeto, apesar de não ter feito o 
mundo, é base da poesia. Em sua imagem e dessemelhança.

Em O guardador de águas (1989) encontra-se uma quadra, 
sem métricas e sem rimas, em que as frases e o poeta, quando 
atravessados pelas águas de um rio, são macerados por sílabas.

A água passa por uma frase e por mim.
Macerações de sílabas, inflexões, elipses, refegos.
A boca desarruma os vocábulos na hora de falar
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E os deixa em lanhos na beira da voz. (BARROS, 
2010, p. 259).

Desarrumar as palavras. Ofício de poeta que, até em 
desarranjos de linguagem, encontra poesia. E são termos como 
“macerações”, “desarruma” e “lanhos” que reforçam a ideia de que 
o escritor, esse violentador e trapaceador da língua, golpeia regras e 
normas.

Machucando ou matando a linguagem. Revivida na fala, 
torna-se ainda mais poesia.

b) A despalavra: palavra que serve na boca de passarinho

Uma palavra abriu o roupão pra mim. Ela deseja que
eu a seja.

Manoel de Barros

Dentre tantos recursos e meios utilizados por Manoel de 
Barros, a presença de neologismos, ironia e do jeito inusitado de brincar 
e revirar as palavras são o que mais chamam atenção nos poemas aqui 
abordados. Ao poeta não importa mais a palavra, o significado que 
ela meramente carrega em si. Agora, busca a despalavra, em estado 
de coisa:

Agora só espero a despalavra: a palavra nascida 
para o canto - desde os pássaros.
A palavra sem pronúncia, ágrafa.

Estes versos abrem o poema “16”, da obra Retrato do artista 
quando coisa (1998), título este que se remete ao romance do escritor 
irlandês James Joyce, Retrato do artista quando jovem (1916). E é 

tratando o poeta e a palavra enquanto coisas que o eu lírico, ao se 
desvendar, afinal se entrega à arte, também desvenda uma língua, 
quiçá a portuguesa?, em estágio natural, ágrafo, sem pronúncia, mas, 
paradoxalmente, sonora:

Quero o som que ainda não deu liga. 
Quero o som gotejante das violas de cocho. 
A palavra que tenha um aroma ainda cego. 
Até antes do murmúrio. 
Que fosse nem um risco de voz. 
Que só mostrasse a cintilância dos escuros. 
A palavra incapaz de ocupar o lugar de uma 
imagem. 
O antesmente verbal: a despalavra mesmo. 
(BARROS, 2010, p. 368).  

A palavra não escrita, impronunciável, sem som, 
impossibilitada de registrar ideia ou imagem, ainda assim sonora, 
aromática e cintilante. Eis a despalavra. Antes do Verbo, da Criação. 
Contraditória, mas por isso mesmo despalavra que, em toda a poesia 
de Manoel de Barros, se fará presente em uma busca incessante por 
experimentações com o idioma do inanimado. Idioma da humanidade 
- língua de coisas, objetos, animais.

É dessa mesma obra o poema “10”, em que se afirma:

Só as palavras não foram castigadas com
a ordem natural das coisas.
As palavras continuam com os seus deslimites. 
(BARROS, 2010, p. 373). 

Não haveria maior castigo para uma palavra, portanto, 
quando reduzida à ordem natural das coisas, isto é, à ordem que prega 
único significado dos vocábulos, dicionarizado, pragmático, a não dar 
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margens aos devaneios de poesia, ao estágio infantil da palavra. Um 
castigo que aprisiona a escrita e a fala em regras e normas de um 
pretensioso bom uso da língua, onde a linguagem poética não teria 
existência.

É notória e recorrente a imagem do pássaro na poesia de 
Manoel de Barros. Para ele, o canto de um passarinho seria a despalavra, 
a palavra em estado natural e poético, simples, mas encantador, e ainda 
assim inalcançável. A ave, arquétipo da ideia de liberdade, animal tão 
presente no Pantanal mato-grossense, teria o privilégio da linguagem 
infinita, da musicalidade e de suas possibilidades criativas.

Essa procura incessante pela palavra de pássaro, que vem 
da terra ou das árvores, faz o poeta declarar, no poema “VII”, em O 
guardador de águas, que o significado comum da palavra, da língua 
de modo geral, não é satisfatório à poesia. Não lhe faz bem.

O sentido normal das palavras não faz bem ao poema. 
Há que se dar um gosto incasto aos termos. 
Haver com eles um relacionamento voluptuoso. 
Talvez corrompê-los até a quimera. 
Escurecer as relações entre os termos em vez de 
aclará-los. 
Não existir mais rei nem regências. 
Uma certa liberdade com a luxúria convém. 
(BARROS, 2010, p. 265). 

É esse aspecto incasto, impuro, de volúpias e luxúrias, o que 
configuraria a atitude do poeta perante sua matéria-prima. Ousar diante 
dos vocábulos, “Haver com eles um relacionamento voluptuoso”, 
como afirmara Manoel, deflorando a linguagem, despindo-os de seus 
pudores seria, acima de tudo, vestir-lhes um traje. Mas transparente, 
de poesia.

c) Agramática: esses vareios do dizer

— O poeta é promíscuo dos bichos, dos vegetais,
das pedras. Sua gramática se apoia em contaminações
sintáticas. Ele está contaminado de pássaros, de árvo-

res, de rãs

Manoel de Barros

O tema da agramática — mundo onde a poesia de Manoel 
de Barros, enquanto perde em utilidades, ganha em inutilidades, para 
ser ainda mais poesia — é permeado por poemas que ironizam e, ao 
mesmo tempo, brincam com a criação de novos vocábulos. De um 
lado, leve olhar irônico e despretensioso sobre as normas que regem 
a língua portuguesa padrão, capazes de retirarem toda a poeticidade 
da palavra, é demonstrado em versos que flertam com a estrutura 
de pequenos contos. Por outro, as situações e os versos inesperados 
fazem da palavra protagonista e brinquedo de uma obra próxima à 
oralidade e às coisas simples, sempre rodeadas pela natureza e por 
coisas ditas inúteis.

Nesse mundo, indo às últimas consequências do 
experimentalismo poético, o poeta cria o próprio idioleto: o manoelês 
archaico, idioleto este oficializado no poema “4”, da obra O livro sobre 
nada (1996). Leia-o na íntegra e, a seguir, algumas observações: 

Escrevo o idioleto manoelês archaico1 (Idioleto é o
dialeto que os idiotas usam para falar com as paredes 
e com as moscas). Preciso de atrapalhar as significân-
cias. O despropósito é mais saudável do que o solene. 
(Para limpar das palavras alguma solenidade — uso 
bosta.) Sou muito higiênico. E pois. O que ponho de 
cerebral nos meus escritos é apenas uma vigilância 
pra
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não cair na tentação de me achar menos tolo que os 
outros. Sou bem conceituado para parvo. Disso forne-
ço certidão.

1 Falar em archaico: aprecio uma desviação 
ortográfica para o archaico. 
Estâmago por estômago. Celeusma por celeuma. Seja 
este um gosto que 
vem de detrás. Das minhas memórias fósseis. Ouvir 
estâmago produz 
uma ressonância atávica dentro de mim. Coisa que 
sonha de retravés.
(BARROS, 2010, p. 338). 

De acordo com o Dicionário de Linguística, idioleto seria um 
conjunto de enunciados inerentes a uma só pessoa, “e principalmente as 
constantes linguísticas que lhes estão subjacentes e que consideramos 
como idiomas ou sistemas específicos; [...] é, portanto, o conjunto 
dos usos de uma língua própria de um indivíduo, num momento 
determinado (seu estilo)”. (DUBOIS, 2011, p. 329). Ao se apropriar 
irônica e ludicamente das palavras “idioleto” e “idiota”, vocábulos 
cuja sonoridade e escrita se assemelham, e de seus significados, o 
poeta assim considera a língua por ele mesmo inventada — linguagem 
de idiotas, a falar com paredes e moscas.

Refletindo sobre seu idioma e sua poesia, o eu lírico, como 
em tantas outras composições sua, se autodeprecia. Chamando a si 
de “tolo”, “parvo”, e até mesmo “idiota” (uma vez que, se fala em 
idioleto, é um idiota), além de configurar uma visão, de certa forma 
brincalhona e sarcástica, de como o próprio poeta se vê, são termos 
que fazem voz à visão de uma sociedade acostumada ao utilitarismo, 
funcionalidade e valor das coisas. Afinal, de que serve falar com/de/
para insetos e plantas? Ou “pior” ainda — falar sobre poesia?

Atente agora para estes versos: “(Para limpar das palavras 
alguma solenidade — uso/ bosta.) Sou muito higiênico.” Certa vez, 
Manoel de Barros, em alguns aforismos que integram a terceira 
parte do Livro sobre nada, escrevera que o branco lhe corrompia: 
uma estética e projeto literários que não se entregam ao já esperado, 
estereótipos, clichês sociais. A cor branca, consagrada pela imagem 
da limpeza e pureza, em sua obra não tem valor, é destituída de tal 
significado. Neste poema “4”, valoriza-se o que não tem espaço na 
sociedade - há elogio ao rotulado de sujo, que limpa as palavras, ao 
idiota e parvo com certificado.

E mais uma vez, perseguindo as experimentações, os 
deslimites da poesia e da palavra, o eu lírico, ao criar uma nota de 
rodapé no poema, quebra a leitura linear do texto, entregando ao leitor 
mais poesia. Objetivando explicar o que significa falar em archaico, 
revela apreciação poética diante da “desviação ortográfica”, ou seja, 
das palavras reinventadas (estâmago/estômago, celeusma/celeuma), 
tanto na escrita quanto na oralidade, pelo povo, consagradas como 
desvio gramatical. Observemos ainda o fato de que a própria palavra 
“arcaico” está sendo grafada com “ch”, dando ideia de uma língua 
bem mais antiga, e poética, que se autorreferencia como arcaica em 
na própria grafia.

É esse idioleto manoelês o que desestabiliza o leitor. Uma 
linguagem isenta de poder, representando e se inspirando na poesia 
que sai da fala do povo: 

É este aproveitamento e, ao mesmo tempo, recriação 
das ‘sintaxes tortas do povo’ que imprime na poesia 
de Manoel de Barros um gosto de liberação, que causa 
no leitor ‘desavisado’ uma sensação de desconforto, 
uma inquietude. O mesmo se pode dizer também 
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a respeito dos arcaísmos utilizados pelo escritor. 
Os arcaísmos, muitas vezes, estão dentro do uso 
comum de determinadas regiões do país, mas, quando 
incorporadas à poesia, que será lida não só pelas pessoas 
daquela região, ganham um novo valor, renovam-se, 
atualizam-se. (MARQUES, 2000, p. 106). 

Vocábulos arcaicos, palavras reinventadas, simplicidade em 
versos livres, tudo isso dentro de poemas que, ao mesmo tempo lúdicos, 
são irônicos, criando situações inesperadas ora na linguagem, ora nos 
pensamentos do poeta. Apresentadas por um eu lírico embebido da 
sonoridade e das palavras reviradas ao avesso, as reflexões do poeta 
mato-grossense leva o leitor a perceber que as linguagens, antiga e 
popular, carregam em si estados criativos de poesia. Basta brincar 
com ela. Torná-la coisa.

E é no conto-poema “VII”, presente em O livro das ignorãças, 
que o “desapego” ao padrão da língua portuguesa, na poesia de 
Manoel de Barros, atinge a mais fina e brejeira ironia. Com ares 
autobiográficos, o eu lírico se remete a um episódio de infância, onde 
certa vez se consultara com um padre seu conhecido, responsável por 
sua educação, ao se achar um sujeito “escaleno”, menino desde cedo 
avesso às normas da língua portuguesa:

Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas 
leituras não era a beleza das frases, mas a doença 
delas.

Metáfora precisa para definir o labor literário: a doença da 
língua faz poesia. A narrativa prossegue e as reminiscências do eu 
lírico desvendam um garoto ansioso e inquieto com a sua suposta 
doença.

Comuniquei ao Padre Ezequiel, um meu 
Preceptor, 
esse gosto esquisito.
Eu pensava que fosse um sujeito escaleno.
— Gostar de fazer defeitos na frase é muito 
saudável, 
o Padre me disse.
Ele fez um limpamento em meus receios.

O padre torna-se cúmplice da criança, incentivando e 
mostrando que são naturais os supostos “erros” da língua. Ou então 
caminhos que levam à poesia. A figura cativante e próxima do religioso 
quebra a expectativa do eu lírico em ser desiludido, ou repreendido, 
por seu jeito estranho de lidar com as palavras.

O Padre falou ainda: Manoel, isso não é doença,
pode muito que você carregue para o resto da
vida um certo gosto por nadas...
E se riu.
Você não é de bugre? — ele continuou.
Que sim, eu respondi.
Veja que bugre só pega por desvios, não anda em 
estradas — 
Pois é nos desvios que encontra as melhores
surpresas e os ariticuns maduros.

A predição feita pelo Padre Ezequiel é apresentada neste 
poema com uma expressão imprevista, nada usual: gostar de nadas. 
A literatura, domínio da linguagem elevada ao mais alto grau de 
significação, liberta de poderes e ideologias, reduz-se ao nada. Afinal, 
poesia é árvore. Não parede.
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Há que apenas saber errar bem o seu idioma.
Esse Padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de 
agramática. 
(BARROS, 2010, p. 319).

E a frase “Há que apenas saber errar bem o seu idioma”, no 
desfecho do poema, veste-se de uma primorosa ambiguidade poética. 
O sábio Ezequiel tanto pode estar se referindo ao garoto, já em 
tenra idade, errar a língua portuguesa padrão, desviando-se de suas 
regras, tendo domínio do que faz, quanto errar, qual andarilho, quiçá 
um Bernardo da Mata2,37por territórios da linguagem jamais vistos 
e escritos em poemas, criando, reinventando ou brincando com as 
palavras.

E nos dois últimos versos, a constatação de um discípulo 
diante de um professor nada convencional. Não um Carlos Góis, 
a desmatar amazonas de ignorância, mas um Padre, com nome de 
profeta, prevendo o germe agramático, distante das amarras e dos 
estilos pomposos gramaticais, nas inquietações de um poeta — errante 
e habitante da língua-pátria portuguesa.

É desta forma que a poesia sobrevive. Doente, em febre, 
a palavra poética se alimenta cada vez mais do que lhe dá vida — 
agramaticalidades, recriações, lucidez lúdica de poeta: “a literatura 
só pode viver se se propõe a objetivos desmesurados, até mesmo para 
além de suas possibilidades de realização. Só se poetas e escritores 
se lançarem a empresas que ninguém mais ousaria imaginar é que a 
literatura continuará a ter uma função.” (CALVINO, 1990, p. 127). 
Resta apenas fazer eco às palavras de Calvino, mas também às de 
Manoel de Barros, que não vê função alguma na poesia. 

237 Personagem andarilho, presente em inúmeros poemas de Manoel de Barros.

A literatura continuará a ter gosto por nadas. 
Literatura, desde sempre, árvore.

Considerações finais

Não preciso do fim para chegar.

Manoel de Barros

Guardadas as devidas proporções, os percalços de Michel 
Dufrénoy, protagonista do romance Paris no século XX, e do 
Selvagem, de Admirável mundo novo, se assemelham — tendo 
escolhido o caminho da literatura, Michel é recebido pelas autoridades 
e público às gargalhadas, por ter vencido um prêmio de poesia. Por 
sua vez, o Selvagem, ao citar versos de Shakespeare, além de não 
ser compreendido pelo seu conhecimento e linguagem diferentes, 
atípicos àquela sociedade, é zombado por todos ao seu redor. 

Inserir o poeta Manoel de Barros no sombrio e trágico cenário 
desses romances não seria de todo uma extravagância. Pois o próprio 
poeta mato-grossense, assumindo-se um inventor, por suas criações 
recebeu um prêmio, como relata em “O fazedor de amanhecer”.

Sou leso em tratagens com máquina. 
Tenho desapetite para inventar coisas 
prestáveis. 
Em toda a minha vida só engenhei 
3 máquinas 
Como sejam: 
Uma pequena manivela para pegar no sono 
Um fazedor de amanhecer 
para usamentos de poetas 
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E um platinado de mandioca para o  
fordeco de meu irmão. 
Cheguei de ganhar um prêmio das indústrias 
automobilísticas pelo Platinado de Mandioca. 
Fui aclamado de idiota pela maioria 
das autoridades na entrega do prêmio. 
Pelo que fiquei um tanto soberbo. 
E a glória entronizou-se para sempre 
em minha existência. 
(BARROS, 2010, p. 473) 

Assim como os dois protagonistas dos romances citados, 
nesses versos o poeta também é recebido pela sociedade de maneira 
hostil (sociedade esta industrializada, entregue às tecnologias), alvo de 
zombaria diante de suas criações, inclinadas para coisas imprestáveis 
— metáfora, portanto, de inventor de poesia. Mas, ao contrário do que 
ocorrera com Dufrénoy e o Selvagem, o eu lírico não se lamenta, não 
se mata, muito menos se revolta. Em estado de soberbia, celebra-se 
idiota, reconhecido que fora por sua total transgressão: ser criador do 
inútil. Homologado poeta dos inutensílios.

Inventor que perpetua a poesia que é nada, infância da língua, 
coisa, acervo de inutilidades. Poeta que celebra a língua portuguesa 
em estágio febril, agramático, brincando com as possibilidades do seu 
idioleto manoelês archaico. Talvez Manoel de Barros, artista cultivador 
da língua, palavra, coisa, raiz que brota dos seres com olhar de garça 
ou em estado de árvore, fazedor de nadas, ainda esteja à procura do 
canto de pássaro. Da poesia oriunda unicamente da despalavra.

A busca, contudo, é incessante.
É que a ave lhe amanheceu.
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