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APRESENTAÇÃO
A criação de uma revista científica no meio acadêmico é, sem
dúvida, extremamente imprescindível para a divulgação de trabalhos
oriundos de estudos originais ou de revisão bibliográfica, que envolvem
vários temas da atualidade, formando um pensamento crítico, baseado no
ensino e na pesquisa.
A revista SCIENTIA UNA nasceu da explosão de ideias de alguns
acadêmicos reunidos pela necessidade de ter um instrumento próprio na
nossa Instituição, onde pudessem publicar seus estudos, além de fomentar e
instigar os nossos docentes e discentes no exercício do “ser pensante”.
Em sua 17ª edição, a revista científica da FOCCA cumpre seu papel
de forma exemplar, pois envolve multidisciplinarmente nossos professores,
docentes de outras instituições de ensino superior, nossos alunos e nossos
egressos, em um periódico de reconhecimento nacional e internacional, pela
qualidade dos textos publicados, e por um conselho editorial composto por
membros com titulação em nível de doutorado, especialistas nas áreas do
conhecimento relacionadas aos cursos ofertados pela FOCCA – Ciências
Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes.
Esta edição traz para o palco de discussão, assuntos contemporâneos
como a violência contra a mulher, a intolerância religiosa, a gestão do meio
ambiente, o empreendedorismo social, os direitos autorais na literatura, e
reflexões sobre a educação de jovens e adultos.
Portanto, desejamos a todos uma boa leitura dos artigos desta
edição, quando será possível perceber o somatório do saber adquirido – fruto
do trabalho e reflexão de seus autores.

Valéria Alves Chiappetta
Vice-diretora
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O MUNDO DO SILÊNCIO: UMA PERSPECTIVA
LINGUÍSTICO-FILOSÓFICA SOBRE O VAZIO
SIGNIFICATIVO DA LINGUAGEM HUMANA
Gabriel Gomes de Melo 1
gabrieldemelo@outlook.com.br

RESUMO
Este artigo pretende abordar a teoria filosófica proposta, a
princípio, por Ludwig Wittgenstein, em sua obra Tractatus
Logico-Philosophicus, e posteriormente por Vilém Flusser, em
seu livro Língua e Realidade, denominada “o mundo do
silêncio”. A teoria em questão consiste em uma tentativa de
trazer à tona e investigar certas particularidades sobre a
linguagem nas quais ela mesma, a partir de uma visão
metalinguística, não consegue dar conta. Propor-se-á nove
tópicos ao longo do trabalho, a saber: suprarreal – o limite
ontológico da linguagem; místico – fenômenos linguisticamente
inexpressáveis; inefável –a descrição a posteriori do mundo;
ceticismo – o “calar-se” wittgensteiniano; assujeitamento – a
formação do sujeito através da linguagem; léxico – o problema
da tradução; supralinguístico – além do limite da linguagem;
discurso – a incerteza da delimitação da individualidade
humana; e divino – a unicidade entre o sujeito e sua experiência
de mundo. Tais tópicos, que interessam à corrente Pragmática da
Linguística e à Filosofia da Linguagem, servirão como veículo
argumentativo para que a teoria aponte problemas a respeito da
vertente temática que cada um deles suscita, direcionando,
assim, uma compilação de reflexões filosóficas a um único
tema: o silêncio.
Palavras-chave: Filosofia
Linguística Pragmática.
1

da

Linguagem.

Linguística.

Aluno concluinte do curso de Letras Português/Inglês da FOCCA.
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ABSTRACT
This paper intends to approach a philosophical theory proposed
firstly by Ludwig Wittgenstein in his work Tractatus LogicoPhilosophicus, and secondly by Vilém Flusser, in his book
Language and Reality, named “the world of silence”, which
consists in an attempt to investigate and bring up certain
particularities about language, by a metalinguistic overview, on
which it itself cannot handle. The work proposes nine topics
throughout its composition, namely: superreal – the language
ontological limit; mystic – linguistically inexpressible
phenomena; ineffable – a posteriori description of the world;
skepticism – the wittgensteinian “whereof one cannot speak”;
self-construction – the subject formation throughout language;
lexical – the translation problem; superlinguistic – beyond
language’s limit; speech – the uncertainty of human’s
individuality delimitation; and divine – the singleness between
the subject and his world experience. Such topics, which are
relevant to the Linguistics’ studies of Pragmatics and to the
Philosophy of Language, shall serve as an argumentative tool
for the theory to point out problems regarding the thematic
aspect that each one of them elicits, thus leading the compilation
of philosophical reflections into one single theme: the silence.
Keywords: Linguistics. Philosophy of Language. Pragmatic
Linguistics.
1 INTRODUÇÃO
O mundo é um caos. As coisas que nele existem são
meras randomizações, frutos de uma aleatoriedade que esbarra
no sujeitode forma relativamente perceptível. Este, por sua vez,
encontra-se no limite do mundo. Tal limite se dá através da
transformação na qual ele realiza, a partir do mundo, o seu
_______________________________________
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próprio mundo. Esbarrando no sujeito, entretanto, o mundo
deixa de ser caos, pois aquele dá ordem e sentido a este por
meio de um fenômeno que o distingue de todas as outras
criaturas: a linguagem humana.
Flusser (2009) comparou o sujeito a uma árvore, na
qual suas raízes são seus sentidos a captar toda a essência que o
mundo fornece; seu tronco é o intelecto, que transforma a
essência do mundo em palavras; e seus galhos, folhas e frutos
são seu espírito, o ponto no qual lhe confere a autenticidade
necessária para ser indivíduo. O intelecto é, portanto, feito de
palavras. O sujeito constrói sua inteligência conforme avança
para com a linguagem, da infância à fase adulta.
O dito caos anterior à percepção do sujeito é composto
pelo que Flusser (2009) chamou de dados brutos; estes serão
mais tarde apreendidos pelo sujeito por meio da linguagem. A
linguagem é, portanto, uma conversão desses dados brutos.
Conforme ocorrem suas apreensões, conforme as palavras
surgem em seu lugar, elas começam a se interligar, formando
frases que, por serem frutos da árvore que é o sujeito e por
provirem do espírito que o compõe, são únicas. Nenhuma árvore
dá frutos igualmente; assim também acontece com os discursos.
A multiplicidade das frases proporciona o diálogo, e nesse
diálogo, novos mundos são criados.
_______________________________________
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Entretanto, não só dessa apreensão intelectual vive o
sujeito. Há um buraco negro em meio a todo esse cosmo que é o
intelecto humano: o mundo do silêncio; um mundo no qual
impera a não-verbalização fenomenológica, onde vazios se
fazem presente sobre aquilo que é concernente ao surgimento e
origem da linguagem, e também ao que ainda está indefinido,
decorrendo assim em uma tentativa da língua superar a si
mesma. O presente artigo abordará meios através do qual este
dito silêncio se manifesta linguisticamente, e nesta tentativa,
alguns tópicos se fazem possíveis, cada um com um tema
específico, embora se entrelacem em razão de um mesmo
objetivo.
2 SUPRARREAL
O silêncio a criar o buraco negro no cosmo intelectual
não é quieto. Em meio a um borbulhar de frases, pulsando como
estrelas no céu noturno, prontas para explodirem a qualquer hora
em uma supernova discursiva, o intelecto reserva um lugar para
o que se pode chamar de imaginação. Conforme já visto
anteriormente, ele provém da linguagem que o sujeito adquire
através do tempo. Como dizia Flusser (2009), o pensamento
racional é a própria linguagem humana. Ambas as coisas são
confundíveis, “Não há, de um lado, o pensamento e, de outro, a
_______________________________________
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linguagem:

indissociáveis,

eles

geram

um

ao

outro,

simultaneamente [...]”. (ARMENGAUD, 2008, p. 36); é como
pensar no raio – dado bruto – desatrelado da linguagem pela
qual ele está sendo pensado – a própria palavra raio –, o que
resulta em uma tarefa aparentemente impossível. A imaginação,
entretanto, se encontra além do intelecto e, portanto, além da
linguagem.
Uma das assertivas mais enfatizadas por Wittgenstein
(2014) em seu Tractatus, foi a de que aquilo sobre o que não se
pode falar, deve-se calar. Se o intelecto consegue reproduzir e
criar coisas novas a partir da linguagem, e tais coisas novas
podem ser ditas e expressas por meio desta última, isso significa
afirmar que, embora sejam novas, a linguagem por meio da qual
elas se revelam lhes dá permissão para tanto. Se a imaginação de
um sujeito cria algo sobre o qual não existe no caos dos dados
brutos, esta criação é suprarreal.
O suprarreal é somente real na medida em que existe no
microcosmo que é o indivíduo. Ele é real para o seu próprio
mundo e dentro dele. Se o sujeito não conseguir expressar sua
imaginação em palavras, a mesma se encontra no plano do
absurdo,

naquilo

em

que

ninguém

mais

conseguirá

compreender, pois as palavras não darão conta. A imaginação
não se expressará por não fazer parte da realidade na qual a
_______________________________________
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linguagem do sujeito comporta; talvez não faça parte de
nenhuma outra realidade. E se o contexto não puder ser criado,
também o texto não poderá.
A linguagem, isto é, a língua em seu uso, que é “[...] a
grande conversação que somos, surge do indizível e trata do
indizível.” (FLUSSER, 2009, p. 132) contém, intrinsicamente,
dois abismos: o primeiro é o que antecede a própria
comunicação humana, ou seja, a própria linguagem – sua
origem; o segundo é a barreira em que ela não consegue
ultrapassar – o suprarreal. Estes polos se estendem mais e mais à
medida que seu epicentro, o intelecto humano que pratica a
linguagem, procura superar tais limites, e com isto escapar do
misticismo a constituir as garras do silêncio.
3 MÍSTICO
Por se encontrar além da linguagem, o mundo do
silêncio habita um lugar transcendente a toda a faculdade da
razão humana. É como um fenômeno no qual um sujeito pode
experienciar sem, no entanto, saber descrevê-lo a outrem. Se não
cabem palavras, se a linguagem não dá conta, seja qual for a
natureza do fenômeno mencionado – onírico, sobrenatural,
alucinógeno, etc. –, ele não será aceito socialmente como real.
Isto não implica, entretanto, que de fato ele não o é. Pode-se
_______________________________________
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afirmar, de primeira, que ele é real somente no plano individual
daquele sujeito que o experienciou.
É como no filme Contato2, onde a cientista Eleanor
“Ellie” Arroway participa de uma expedição rumo ao
desconhecido por meio de uma máquina criada a partir de dados
de engenharia alienígena. Ela viaja por aproximadamente 15
minutos, entretanto, este mesmo tempo, na Terra, dura apenas
milésimos de segundos. Ao retornar, todos a questionam sobre
como foi a viagem, bem como o que ela viu, e também o que
tinha a dizer a respeito do fato de ter durado tão pouco para
todos e muito para ela. Ela, porém, não soube responder. Tentou
relatar tudo conforme viu, mas as palavras não foram
suficientes. Seu discurso foi tomado como um objeto de
alucinação – mera ilusão; isso por que suas palavras não
conseguiram descrever o que foi visto, pois tudo era novo,
jamais antes relatado por alguém. Ellie teve de recorrer ao que,
ironicamente, como cientista, ela sempre renegou em toda a sua
vida: a fé.
O silêncio se faz diante do místico. Ele não só a
imaginação habita, mas também aquilo que não pode ser
imaginado. Se a linguagem determina o modo como o sujeito
enxerga o mundo, se os limites daquela equivalem aos limites
2

CONTACT. 1997. Warner Bros. Direção: Robert Zemeckis.
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deste, conforme dizia Wittgenstein (2014), então o silêncio é tão
importante como o que pode ser dito, pois ele é, em si, uma
ausência significante, que está sempre a “cutucar” o que estiver
in presentia em uma conversação linguística. Os limites que o
carrega se confundem entre o que é real e o que não é, entre o
que a língua ontologicamente carrega consigo e aquilo que ela
não carrega; e uma vez que esta define a realidade (Flusser,
2009), o sujeito busca, epistemologicamente, ultrapassar os
limites a ele impostos, na busca de explicar o então inefável.
4 INEFÁVEL
Perguntas como: “qual o sentido da vida?” ou “o que é
o mundo?” também não podem ser respondidas no nível da
linguagem porque não podem ser expressas por ela, e assim são
por não estarem contidas no próprio mundo. O sentido do
mundo reside fora dele (WITTGENSTEIN, 2014). Se o mundo é
um conjunto de dados brutos que são percebidos pelo sujeito
através de seus sentidos, então tudo que nele há não passa de
aleatoriedade, conforme já visto.
O sujeito, por se encontrar no limite do mundo, dá
razão a ele, e esta razão não pode ser nenhuma outra além da
que por ele é fornecida. No fim, tudo se restringirá ao “mundo
como eu o vejo” wittgensteiniano. Note que a forma verbal
_______________________________________
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utilizada não provém de perceber ou sentir, mas sim, de
fornecer. E, muito provavelmente, tal fornecimento seja incapaz
de ser percebido ou sentido (agora sim) por outro sujeito, pois
embora todos possam se encontrar em uma mesma floresta
linguística, serão sempre árvores diferentes. Serão sempre raízes
desiguais a sugar a vitalidade de uma mesma terra.
O que o mundo é não é o que ele realmente é, pois
sobre isso também não se pode falar. O sujeito é incapaz de se
despir de seus sentidos para enxergar o mundo, conforme
observou Locke (1999) e posteriormente fora reforçado por
Kant (1999). O silêncio há de imperar também quanto a isso,
pois tudo que o sujeito experimenta e mais tarde julga conhecer
são proposições a posteriori; por isto não há uma ordem a priori
das coisas (WITTGENSTEIN, 2014), porque tudo o que se vê,
poderia ser visto de maneira diferente.
Essa inefabilidade sobre aquilo que o mundo é – isto é,
a independência dos sentidos – se choca com o microcosmo que
é o sujeito; aquela por se encontrar fora da linguagem, e este por
se encontrar no limite daquela.
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5 CETICISMO
Tendo em vista o silêncio imperativo do inefável, “[...]
só pode existir dúvida onde exista uma pergunta; uma pergunta
só onde exista uma resposta; e esta só onde algo possa ser dito.”
(WITTGENSTEIN, 2014, p. 261). O ceticismo, atividade
filosófica que põe em cheque toda a certeza que compõe uma
afirmação proposicional, se encontra como um contrassenso em
meio ao universo linguístico que consiste no próprio mundo.
Voltando ao caso de Ellie, a dúvida de todos para com
o seu relato pós-experimento não tem validade ou sentido
algum, pois uma vez que ela não conseguiria encaixar palavras
para descrever os fatos que vivenciou, nenhuma pergunta
deveria, da mesma forma, realizar-se.
O

problema

do

ceticismo

retoma

também

os

questionamentos a respeito do inefável, vistos no terceiro tópico,
onde o sentido do mundo é erroneamente posto como uma
frequente incógnita. Mesmo que todos os “problemas” do
mundo fossem resolvidos à luz da ciência, por assim dizer, ainda
assim restaria a problemática do sentido do mundo. Wittgenstein
(2014) propunha que a verdadeira solução para o problema da
vida é o desaparecimento do próprio problema, pois o mundo é
caos, suas substâncias são randômicas, e assim, portanto,
impossíveis de possuir uma ordem ou sentido.
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6 ASSUJEITAMENTO
Intelecto

é

linguagem,

linguagem

é

signo.

A

representação de mundo que a linguagem converte a partir dos
dados brutos resulta nele. O signo é arbitrário (SAUSSURE,
2006), o que significa dizer que, assim como o mundo, a
linguagem também é um processo aleatório; deste modo, é
impossível, portanto, dizer o porquê da palavra de língua
portuguesa raio remeter ao dado bruto raio.
Da mesma forma, em uma situação comunicativa, um
sujeito

falante

de

língua

portuguesa

pode

facilmente

compreender o conceito presente na palavra chuva e interligá-lo
ao dado bruto representado. Entretanto, o mesmo não se pode
dizer com a palavra igual, pois tal signo não possui em si um
dado bruto a ser carregado. Igual é um signo vazio de
significado e de cosmo; é uma palavra silenciosa, embora
pronunciável. O que é igual só o é enquanto houver, na mesma
situação comunicativa, outros signos cheios de significado a
relacionarem entre si alguma ideia. Assim, o sujeito – palavra e
dado bruto – é em si um signo, também vazio e silencioso,
enquanto permanecer sem o preenchimento que o relacionará
com o resto do mundo; “Quando pensamos, somos signo. No
limite, a posse de um corpo é apenas parte da qualidade material
do homem-signo.” (ARMENGAUD, 2008, p. 27). É somente na
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sua relação com os outros que o sujeito é criado, pois ele não faz
parte do mundo (WITTGENSTEIN, 2014); ele não é um dado
bruto.
O signo precisa de ao menos três processos para que
possa existir: o primeiro é aquilo a que ele se refere (veículo
sígnico), o segundo é a coisa em si (designatum), e o terceiro é o
efeito

provenientedas

duas

combinações

anteriores

(interpretante). Nesta tricotomia semiótica, pode-se considerar
chuva mais uma vez, onde a própria palavra seria o veículo
sígnico; o dado bruto, o designatum; e o efeito criado pela
combinação de ambos – geralmente uma imagem acústica –, o
interpretante. O resultado que decorre destas relações se
denomina semiose. A semiose que compõe o sujeito precisa, no
entanto, de mais um processo – o intérprete. Sem este último,
tem-se apenas o homem enquanto figura física a compor o
mundo e todos os outros dados brutos. É somente na relação
entre os microcosmos–que são sujeitos –, proporcionada pela
linguagem, que o assujeitamento de cada um deles se torna
possível.
7 LÉXICO
Há silêncio também naquilo que é desconhecido
enquanto signo linguístico. Um falante de língua alemã, por
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exemplo, que está começando a aprender a língua portuguesa
não conseguirá entender o cosmo presente na palavra saudade.
Ele poderá recorrer a inúmeros dicionários que converta tal
palavra para a sua língua nativa, mas talvez ainda assim não
esteja “apto”, por assim dizer, a experienciar a realidade que
cerceia tal léxico.
Já foi visto que a língua define a realidade e, se a última
for tomada como um mero conjunto de dados brutos, o que
ocorrerá, então, será o silêncio no mundo linguístico
concernente à realidade do alemão ao se deparar com a saudade.
O léxico “[...] é um tipo de palavra que contém informação
básica de significado que representa o mundo extralinguístico ou
remete a ele”. (SAUTCHUK, 2013, p. 6). Este extralinguístico
pode ser entendido como o dado bruto de Flusser (2009).
O léxico e todo o seu poder de inventário aberto, como
uma caixa a permitir que se entre e saia a todo o momento,
comporta o signo que realiza a leitura de mundo pelo falante de
cada língua, e para poder entrar nessa caixa e também sair dela
com a capacidade de ler, por exemplo, o poema Ode Marítima
de Fernando Pessoa, de modo a compreender o que a saudade
significa, deve-se, primeiramente, abster-se da tentativa de
compreender o inefável para uma determinada língua, e então
transmutar-se para o mundo de uma outra. Saudade é uma
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palavra extremamente portuguesa por traduzir tão bem o
sentimento daquilo que não está mais em um lugar, embora
sempre presente em um outro, como no referido poema.
Portanto, o significado não deve ser buscado a partir do ponto de
vista etimológico da palavra, mas sim, do ontológico, e uma vez
que o sujeito se aproprie do cosmo que a comporta, ele estará
apto a fazer a relação semiótica entre dado bruto e léxico.
8 SUPRALINGUÍSTICO
Já foi abordado que a linguagem é formadora de
intelecto, que ela delimita o mundo do sujeito, e que ela também
possui seu próprio limite. O que ocorre, porém, quando a
linguagem atinge este limite? Se a linguagem é intelecto, então
este para junto a ela ao chegar no inevitável fim da linha.
Entretanto, o que acontece com o sujeito durante tal processo?
Ao trespassar os limites da linguagem, o sujeito se
depara com o macrocosmo, a estrutura na qual todo microcosmo
– ele próprio e outros sujeitos – faz parte. O buraco-negro, que é
o mundo do silêncio, serve-lhe de transporte, e
[...] essa relação de identidade entre o macrocosmo e o
microcosmo se mostra presente em tudo [...],
estendendo-se também sobre o domínio da linguagem e
do mundo que o sujeito engendra. Por isso, o mundo e o
mundo do sujeito são um só; da mesma forma que a
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linguagem e a linguagem do sujeito também são unas.
(SILVA, 2009, p. 109).

A linguagem será então ultrapassada. Na experiência do
todo, o sujeito vai além dos limites. Ele chega ao
supralinguístico. E sobre isto, também não se pode falar. É como
uma intuição ou um presságio, coisas que possuem natureza
duvidosa. E o que são as coisas de natureza racionalmente
duvidosa senão aquelas nas quais não há uma suficiente
explicação linguística a ser fornecida?
9 DISCURSO
O vai e vem da língua e sua possibilidade de
conversação entre os diversos microcosmos existentes – os
sujeitos

–

transformam

o

caos

em

cosmo.

Este

é,

potencialmente, o ponto máximo no qual se pode pôr o silêncio
em análise. Afinal, é para a conversação que toda língua tende a
convergir. O discurso é o uso social da língua (FERNANDES,
2007), e mesmo que não haja um outro sujeito físico presente
nesta interação, haverá sempre um interlocutor para o qual o
locutor se dirigirá, mesmo que seja a si próprio (OLIVEIRA;
BASSO, 2007).
Tais acepções levam ao conceito de que a sociedade é
“[...] a base da realidade, e que o homem é real somente como
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membro da sociedade. No entanto, nesta perspectiva, a língua se
revela como sendo a essência (e não o instrumento) da
sociedade”. (FLUSSER, 2009, p. 50). Há um calar-se no
referido vai-e-vem desta essência, pois a definição da
singularidade de cada discurso, isto é, de cada sujeito que o
engendra, é incerta. A partícula que define o sujeito como único
entre os outros é algo sobre o qual não se pode falar.
O discurso começa a agir sobre a criança desde seu
nascimento, onde a todo tempo ela é bombardeada por múltiplas
vozes, verbalizadas ou não, até que construa a sua própria,
baseada nas que a cercam e as que já a cercaram. A
personalidade de alguém se confunde com os discursos que ela
profere. Entretanto, como essa unicidade ocorre é, novamente,
incerto.
Diz-se que silêncio faz parte da composição do sujeito,
pois no fundo, o que ele é, discursivamente, bem como a
maneira na qual ele se constrói neste processo de ser discursivo,
não está ao alcance da linguagem.
10 DIVINO
O sujeito é capaz de (re)criar a linguagem que utiliza
por meio de seus infinitos discursos ocorridos na contínua via da
conversação. Ele é um microcosmo, um pequeno mundo dentro
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de um outro maior, o macrocosmo – o mundo de dados brutos
que o cerca. A linguagem é o fenômeno que fornece tal
harmonia, e ela mesma é, por si só, um cosmo inteiro; é um
mundo lexical que pode ser chamado de português, alemão,
inglês, etc. Não por acaso, o adjetivo pátrio que denomina o
nascido em uma determinada nação seja, de maneira geral, o
mesmo dado à língua que ela predominantemente utiliza. E
neste jogo onde as peças de ambos os lados estão sempre em
movimento, uma divindade se faz por existir.
No fundo, os limites da linguagem e do mundo
remetem não a um aprisionamento, mas sim a uma ligação
existente entre a trindade metafísica que é o sujeito, a
linguagem, e o mundo. A realidade deste último é determinada
pela relação entre os dois primeiros elementos; ela é, portanto,
relativa. Sobre a realidade absoluta do mundo em si, não se pode
falar, ante sua inalcançabilidade a priori. O único absolutismo
que cabe argumentar é a certeza de que nenhum sujeito é igual a
outro, e nisto está o caráter divino de cada um.
A divindade do sujeito reside na soberania que ele
detém sobre o seu próprio mundo. Seu discurso é um mero
reflexo desse Éden particular, sendo tão somente uma tentativa
de expor sua essência como em um retorno ao macro. Tal
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essência estará sempre intocada, residindo sob o manto de um
silencioso mistério.
CONCLUSÃO
Mundo, linguagem e sujeito formam uma trindade
impossível de ser desvencilhada. O silêncio é tudo menos
quieto, pois ele incomoda. Aquilo no qual nada pode-se dizer é,
talvez, o que mais se procura falar sobre. Há uma tendênciaque
se inclina em busca do desconhecido, pois tudo o que se julga
conhecer, algum dia desconhecido era. Sobre o mundo do
silêncio, em meio a um paradoxo entre sinônimos, há ainda
muito a ser falado, apesar de nada puder ser dito.
É algo perceptível ao mais simplório dos olhares que
falar sobre tal assunto é uma tarefa árdua. Flusser, em sua obra
Língua e Realidade dedicou, por assim dizer, apenas um
parágrafo ao mundo do silêncio, e Wittgenstein, em seu
Tractatus Logico-Philosophicus, apenas um ou outro aforismo
quando tratou do Místico e do Solipsismo.
Há certos vínculos que podem ser trazidos à tona por
meio de um diálogo reflexível, e os tópicos que compõem este
trabalho foram uma tentativa de realizar tal feito. A criação
destes foi feita de acordo com as devidas reflexões retiradas das
obras principais, citadas no parágrafo anterior, em estreita
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relação com questões pragmáticas e semióticas que cerceiam o
estudo contemporâneo da linguagem. No mais, que uma rota
tenha sido estabelecida para futuros trabalhos, e, quem sabe um
dia, não haja mais o calar-se para com aquilo sobre o que não se
pode falar.
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RESUMO
Trata-se de análise do tema da violência contra a mulher, a partir
da vivência articulada no evento “Mulher, ser social”. O debate
propôs a discussão acerca das previsões normativas, bem como
das práticas institucionais e sociais voltadas à aplicabilidade da
legislação específica. A participação dos ouvintes permitiu
identificar, a priori, que entre os fatores que obstaculizam o
enfrentamento do problema, figura a não percepção da agressão
psicológica como modalidade de violência. Outrossim, destacase que a análise do fenômeno discutido deve considerar,
igualmente, a violência sofrida nos espaços públicos, como
estratégia de negação da premissa de que o espaço
tradicionalmente reservado à mulher na sociedade é o lar.
Ademais, verifica-se, por meio das palestras de mulheres
atuantes na área de prevenção e combate à violência de gênero,
que, conquanto recomendáveis reformas pontuais, o corpo
legislativo atualmente previsto atende aos requisitos mínimos
para a desconstrução dessa questão social. O mesmo não pode
ser dito, não obstante, quanto à aplicação destes institutos, a qual
tem se mostrado ineficiente e insuficiente para a configuração de
uma sociedade menos desigual. Foi unânime a constatação de
que os mecanismos e estruturas que deveriam ser
disponibilizados para o acolhimento e recepção de mulheres em
1

Bacharela em Direito (UNICAP). Bolsista de iniciação científica do CNPq
(2014/2015), desenvolvendo pesquisa com ênfase em Direito do Trabalho e práticas
de flexibilização.
2 Bacharela em Direito pela Universidade Salgado de Oliveira (2010).
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risco alternam entre a inexistência e a ineficácia. Tal conclusão
advém da análise de práticas cotidianas, precipuamente daquelas
articuladas nas instituições que compõem a rede de atendimento
à mulher vítima de violência.
Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Rede de Atendimento à
Mulher. Tratados Internacionais. Violência de Gênero.
ABSTRACT
This paper analyzes the theme of violence against women, based
on the outcomes of the event "Woman, Social Being". The event
provided an opportunity to discuss the legal framework around
violence against women, as well as the institutional and social
practices that impact the application of specific legislation.
Through an involved debate, participants collectively identified
that among the factors that hinder efforts to curb gender
violence, there is a lack of perception that psychological
aggression constitutes a form of violence. The debate also
highlighted the importance of considering instances of violence
suffered in public spaces, as a means to reject the belief that the
space traditionally reserved for women in society is the home.
Lectures by women working on the prevention and combat of
gender violence point to the fact that although further reforms
are recommended, the current legal framework meets the
minimum requirements for facing this social challenge.
Unfortunately, the same cannot be said about the application of
the law, which has been proven inefficient and insufficient for
achieving a less unequal society. It was unanimous the notion
that the mechanisms and structures that should be available for
the reception and sheltering of women at risk either do not exist
or do not work effectively. Such conclusion comes from the
analysis of everyday practices within the network of institutions
that provide assistance to women victims of violence.
Keywords: Gender Violence. Maria da Penha Law.
International Treaties. Support Network for Women.
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1 INTRODUÇÃO
No Brasil, o ativismo e as reivindicações dos
movimentos institucionais e sociais ligados aos direitos das
mulheres contribuíram para a visibilização das dissimetrias
vivenciadas em razão do recorte de gênero. Tal esforço trouxe à
baila o caráter falho do desenho de políticas públicas, programas
e serviços que visavam auxiliar as mulheres na busca pela
materialização de seus direitos.
Os indicadores de violência revelam, ano após ano, a
estruturação de uma realidade social marcada por estatísticas
desanimadoras. Em um estudo divulgado em 2015 pelo
DataSenado3 (SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA, 2015),
por oportunidade do aniversário de nove anos da Lei Maria da
Penha, averiguou-se que o desrespeito era crescente, enquanto a
sensação de proteção diminuía; que o marido é o principal
agressor; que a violência física segue alta e que a psicológica
aumenta;

e

que

as estimativas

de

subnotificação são

significativas.
Por outro lado, o Atlas da Violência 2016, organizado
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revela que “a
3

O Senado Federal, por meio da Secretaria de Transparência, mantém o serviço de
pesquisa DataSenado, que acompanha o tema da violência doméstica e familiar desde
2005. Em sua sexta edição (2015), o DataSenado ouviu1.102 (mil cento e duas)
mulheres.
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taxa de homicídios entre mulheres apresentou crescimento de
11,6% entre 2004 e 2014” (IPEA, 2016). Neste mesmo período,
verificou-se que a taxa de mortalidade por homicídio de
mulheres em Pernambuco estava acima da média nacional (4.6),
chegando à proporção de 4.9, o que demonstra a relevância do
critério da regionalidade para a análise da questão proposta.
Outrossim, os dados colhidos pela Central do Ligue 180, da
Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da
República, revelam que, entre as denunciantes de violência, 77%
afirmaram ser vítimas semanais de agressões e, em 80% dos
casos, o agressor tinha vínculo afetivo com a vítima (IPEA,
2016).
A violência com base no gênero é vetor de violação de
direitos fundamentais das mulheres, o que, de per si, justifica a
importância do tema para a sociedade. Ocorre que, para além
dos impactos subjetivos, estudos indicam que os custos sociais e
econômicos da violência contra as mulheres têm “efeito cascata”
em toda a sociedade (MORÉ; KRENKEL, 2017). Os resultados
oriundos da agressão são variados, materializando-se no
trabalho, na perda de salários e no isolamento, além da limitação
da capacidade de cuidar de outros membros da família.
Ademais, pesquisas demonstram que mulheres com histórico de
violência em razão do gênero têm maior probabilidade de
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vivenciar períodos de desemprego, de ter grande rotatividade de
vínculos e de apresentar problemas físicos e mentais que afetam
seu desempenho laborativo. Além disso, auferem renda menor e
têm maior probabilidade de socorrerem-se aos serviços públicos
do que as mulheres que não apresentam histórico de violência de
gênero (OMS, 2002).
Seja pelo impacto na esfera subjetiva da vítima, pelo
interesse comum de viver em uma sociedade que respeita os
direitos fundamentais integralmente, ou, ainda, pelos custos
sociais envolvidos, a violência contra a mulher é um problema
de todos. Persiste, entretanto, a falta de interesse e coragem para
acreditar que a edificação de outra realidade é possível. Impõese, pois, o dever social de identificar os obstáculos e desenhar
estratégias de eliminação da violência cotidiana sofrida pelas
mulheres.
2 DISCUSSÃO
O presente trabalho desenvolveu-se a partir das
informações coletadas nas fases de planejamento e de vivência
do “Mulher, ser social”. O evento, realizado em abril de 2018 na
FOCCA Faculdade de Olinda, contou com a colaboração do
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PartnersoftheAmericas4 e estruturou-se a partir de palestras5 e
debates com os ouvintes. O título remete ao esforço de
caracterizar a mulher como sujeito ativo na construção de sua
cidadania. No lento evoluir das práticas jurídicas e culturais, a
mulher foi, gradativamente, titularizando a função de edificar
suas relações jurídicas, sociais e afetivas, deixando de ser mera
expectadora na configuração de sua realidade. Tais avanços,
contudo, não tornaram essa categoria social imune à violência
vivenciada em função de um aspecto específico de sua
subjetividade, qual seja, o gênero.
A escolha do tema foi orientada pela inquietação acerca
do fenômeno social da violência, considerado a partir da sua
interface com o eixo de subordinaçãode gênero. Sabe-se que
vários outros marcadores sociais contribuem para a construção
de uma realidade caracterizada pela hipervulnerabilidade de
categorias sociais determinadas. Todavia, neste trabalho,
pressupõe-se o recorte de gênero para a avaliação da violência
contra a mulher em suas múltiplas expressões, o que leva ao

4

Os PartnersoftheAmericas são uma organização internacional, não governamental e
sem fins lucrativos, que une estados norte-americanos a estados e países da América
Latina por meio de projetos mutuamente benéficos. Mais informações no endereço
eletrônico: http://www.partners.net/.
5As palestras foram ministradas pela promotora de justiça Dalva Cabral (currículo
lates: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4139611J4) e pela
professora
da
FOCCA
Ciani
Naves
(currículo
lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779405D4).
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questionamento acerca das previsões legais correlatas, bem
como sobre as práticas articuladas a partir delas. Parte-se desta
premissa para o questionamento sobre a efetividade dos
institutos jurídicos que têm seus elementos teleológicos
consubstanciados na prevenção da violência contra o gênero
feminino e, mais além, acerca da eficácia da rede de proteção
posta à disposição da mulher após a infringência dos seus
direitos.
Ab initio, impende registrar breves apontamentos
relativos ao tratamento dado, pelo ordenamento jurídico, ao
tema ora considerado. A Lei no 11.340/2006 estabelece
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a
mulher, em observância ao comando do art. 226, § 8o da
Constituição da República6, bem como às determinações da
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação

contra

as

Mulheres

e

da

Convenção

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher.
A lei é conhecida como Maria da Penha, em referência
a Maria da Penha Maria Fernandes, que, no decorrer de anos,
6

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
(...)
§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a
integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.
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sofreu sucessivas agressões e tentativas de homicídio por parte
do marido, até ficar paraplégica. Em razão da repercussão do
caso, o Comitê Latino-Americano e do Caribe para Defesa da
Mulher

(CLADEM)

formalizou

denúncia

à

Comissão

Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos
Estados Americanos (OEA). Em 2001, sobreveio condenação,
por relatório da OEA, ao pagamento de indenização em favor de
Maria da Penha, responsabilizando o Brasil pela negligência e
omissão em face da violência doméstica, com consequente
recomendação de adoção de medidas. Pressionado, o Estado
brasileiro viu-se obrigado a cumprir as convenções e os tratados
internacionais dos quais é signatário.
O citado diploma legal define a violência doméstica e
familiar contra a mulher como qualquer ação ou omissão
baseada em gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico,
sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial em qualquer
relação íntima de afeto, na qual o agressor tenha convivido com
a ofendida7, independentemente de coabitação8. As evoluções na
7

Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a
mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente
agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos
que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por
vontade expressa;
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legislação brasileira foram, portanto, resposta ao imperativo de
correção de distorções históricas, com a finalidade de assegurar
a dignidade humana às mulheres em todas as suas expressões.
No decorrer do evento “Mulher, ser social”, tornou-se
evidente a questão da não percepção de formas outras de abuso,
que não a física, como expressões da violência contra a mulher.
Por meio do depoimento de ouvintes9, identificou-se que se trata
de modalidade cruel de agressão, eis que, neste caso, o
processamento da violência sofrida é ato mais complexo.
Neste ponto, relevante se torna ratificar que a legislação
reconhece diversas modalidades de violência doméstica e
familiar contra a mulher. Em seu art. 7o, a Lei Maria da Penha
descreve como expressões de agressão a violência física, sexual,
patrimonial e moral, mas também a violência psicológica10.
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de
orientação sexual.
8Sobre a desnecessidade de coabitação como critério para a aplicação da Lei Maria da
Penha, vide o teor da súmula 600, do Superior Tribunal de Justiça: “Para a
configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei nº
11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima”.
9Vinte e quatro ouvintes participaram do evento ‘Mulher, ser social’, entre os quais
vinte e uma eram mulheres.
10 Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou
saúde corporal;
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano
emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos,
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação,
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Apesar do reconhecimento legal e inobstante a frequência com
que é praticada, é menos denunciada do que as outras agressões,
eis que a vítima em muitos casos sequer se dá conta de que está
sendo submetida a uma prática violenta. No tocante à violência
sexual, impende destacar que o debate do estupro no meio
conjugal é inovação, ante o fato de que o sexo é tido,
tradicionalmente, como obrigação resultante do matrimônio.
Observa-se, consequentemente, que as práticas educativas e
aquelas voltadas à conscientização mostram-se ainda incipientes
no tocante à desconstruçãodo processo de naturalização ao qual
estas formas de abuso foram submetidas.
Outrossim, durante as palestras, identificou-se a
necessidade de a análise do tema proposto considerar a negação
sistemática da vivência urbana às mulheres. Com efeito, na

isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem,
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio
que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição,
mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de
trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos,
incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia,
difamação ou injúria.
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interface entre direito à cidade e estudo de gênero, identifica-se
que, ao longo da história, o espaço relegado à figura feminina é
o lar, o espaço privado. As consequências perversas dessa lógica
excludente são a invisibilização da violência vivenciada pela
mulher nos espaços públicos, que também deve ser considerada
na luta pela materialização dos direitos fundamentais desse
grupo social.
Dando continuidade, por meio da análise de casos
concretos, edificou-se a linha intelectiva de que, abstratamente
consideradas, as previsões legais estão aptas ao enfrentamento
do problema sob análise. Não obstante, observa-se que as
estruturas voltadas ao apoio à mulher vítima dessa violência
qualificada não funcionam idealmente. É dizer, as práticas
institucionais

articuladas

em

torno

da

lei

mostram-se

insuficientes para a promoção do amparo devido, gerando
situações que variam desde a falta de estrutura, até aausência de
preparo técnico adequado.
Os fatores que contribuem para a configuração dessa
realidade

também

são

heterogêneos.

Isso

porque

consubstanciam a falta de recursos materiais e humanos, além
de logística aptos a prover aplicabilidade aos institutos
protetivos previstos no ordenamento jurídico. Com efeito, as
defensorias públicas notoriamente não dispõem do efetivo
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mínimo necessário à materialização de sua missão. De outra
banda, a mulher que busca atendimento em hospitais, ou mesmo
em delegacias especializadas, depara-se, não raro, com discursos
de desencorajamento do relato de agressão. Ademais, muitas
vezes a mulher que procede à denúncia sequer tem o apoio do
efetivo policial, o que significa que, ao retornar à sua casa,
estará vulnerável, assim como seus eventuais familiares, a novos
ataques por parte do agressor. O cenário torna-se ainda mais
grave quando se considera que as casas de apoio carecem de
condições para absorver a demanda atualmente gerada na cidade
do Recife.
A incumbência de operacionalizar os institutos
jurídicos recai, em grande parte, sob a rede de enfrentamento à
violência contra a mulher, que é composta por instituições que
objetivam a identificação e o encaminhamento adequado das
mulheres, bem como a integralidade e humanização do
atendimento. Esta teia protetiva é integrada por serviços nãoespecializados, que comumente são a porta de entrada da mulher
na rede: hospitais, postos de saúde, delegacias comuns, Centros
de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de
Referência Especializados de Assistência Social (CREAS),
Ministério Público e defensorias públicas. Além disso, é
composta pelos serviços especializados, os quais se voltam
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exclusivamente a mulheres, a exemplo dos Centros de
Referência de Atendimento à Mulher (Casas de Passagem),
Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM),
Núcleos nas Defensorias Públicas, Promotorias Especializadas,
Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher e Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180)11
(CORTES; PADOIN; KINALSKI, 2017).
Destaca-se que a legislação determina que deve haver
uma atuação integrada, pautada na interdisciplinaridade, no
atendimento à vítima. Neste diapasão, o art. 29 da Lei no
11.340/2006 dispõe que os Juizados de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher devem contar com equipe de
atendimento formada por profissionais especializados nas áreas
psicossocial, jurídica e de saúde, a qual tem suas competências
firmadas pelo art. 30 da mesma lei12. Igualmente, o art. 9o prevê
que a assistência à mulher será prestada de forma articulada e
nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, do Sistema
Único de Saúde e do Sistema Único de Segurança Pública. As
11

Para mais informações sobre o funcionamento da rede de enfrentamento à
violência
contra
mulher
no
Brasil,
vide
http://sistema3.planalto.gov.br/spmu/atendimento/atendimento_mulher.php?uf=PE.
12 Art. 30. Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições
que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz,
ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente em
audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e
outras medidas, voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, com especial
atenção às crianças e aos adolescentes. (Grifou-se).
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disposições legais, destarte, informam que a rede de proteção
fomentará atendimento multidisciplinar, que terá a finalidade de
prestar

assessoramento

especializado

e

auxílio

no

reestabelecimento da saúde física e mental da vítima.
As previsões normativas, contudo, carecem de eficácia
social. A título de exemplificação, no campo da saúde, vetor
relevante da rede de atendimento, persiste a dificuldade de
identificar esse tipo de violência como uma questão de saúde
pública. Tal fenômeno social foi tradicionalmente tratado como
uma questão jurídica e de segurança pública, o que fez com que
a área da saúde percebesse o problema como espectadora
(HASSE; VIEIRA, 2014).
Isso se deve também a outros fatores, desde a formação
inadequada dos profissionais da área, até a ocorrência de
conflitos morais e éticos que culminam na culpabilização das
vítimas, além de escassez de tempo e receio de insultar a
paciente, haja vista se tratar de “assunto particular”. Por outro
lado, não raro, há a crença de que a violência doméstica e
familiar não deve ser combatida no ambiente das unidades de
saúde, o que reflete na subnotificação da ocorrência dos
episódios violentos.
Isso pode ser interpretado como violência institucional,
visto que os profissionais não trabalham no sentido de
romper o ciclo de violência ao qual a paciente está
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sujeita. Ao se colocarem alheios à situação, contribuem
ainda mais para a continuidade da opressão feminina.
Ademais, a omissão do profissional de saúde quanto à
problemática demonstra o descumprimento de seu dever
moral de agir em benefício da vítima, descrito pelo
princípio da beneficência (SOUZA; CINTRA, 2018).

Enfatiza-se que a Organização Mundial da Saúde
(OMS) e o Ministério da Saúde (MS), desde o final da década de
1990, identificam em múltiplos documentos a violência contra a
mulher como uma questão de saúde pública, tendo em vista as
altas estatísticas e as consequências nocivas para as vítimas e
para a sociedade. Resta, destarte, que os profissionais da saúde
acompanhem as previsões abstratas e se envolvam em
estratégias de combate às agressões contra a mulher em razão do
gênero.
A falta de articulação entre as áreas de assessoramento
também é obstáculo que se materializa no desconhecimento dos
profissionais acerca dos locais adequados para encaminhamento
das mulheres vítimas de violência (HASSE; VIEIRA, 2014).
Sendo assim, entre os entraves ao pleno funcionamento da teia
de proteção figura o desconhecimento acerca dos serviços que a
compõem, bem como sobre a articulação entre eles. A superação
desta barreira comunicativa deve perpassar a troca de
informações sobre as competências e as dinâmicas internas e
externas, assim como questões práticas do dia a dia, como
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localização e horário de funcionamento. A integração entre os
diversos setores é imperativa para o fim de conferir concretude
às previsões legais, como aquelas extraídas dos arts. 9o e 29 da
Lei no 11.340/2006.
Cumpre destacar, nesta oportunidade, que se torna
possível identificar que, habitualmente, ante a ineficácia da rede
de proteção institucional, é aquela informalmente desenvolvida
pela família nuclear e extensa, bem como pelas pessoas com
quem a vítima estabelece relação afetiva próxima, que funciona
no amparo a essas mulheres (KRENKEL; MORÉ, 2017).
Ratificando a tese da falta de aplicabilidade dos institutos
jurídicos, verifica-se que são as redes informais construída nas
comunidades que socorrem a mulher do que seria, de outra
forma, um ciclo contínuo de violência. No tocante às
comunidades de baixa renda, não se trata, como se sabe, de
prática nova. Antes disso, neste locus marcado pela omissão
histórica do Estado, resultando na ausência de serviços públicos
de

qualidade

inerentes

ao

mínimo

existencial,

a

instrumentalização de alternativas concretas de sororidade é a
única forma de enfrentamento para essa categoria social, que é
majoritariamente hipervulnerabilizada pela intersecção dos eixos
de gênero, classe e raça.
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Por fim, convém retomar a questão da subnotificação
das situações de violência. Vários fatores contribuem para a
decisão de não denunciar a agressão sofrida. As vítimas se
preocupam com a sua subsistência e a dos filhos, o que faz com
que muitas mulheres permaneçam isoladas até a ocorrência de
um episódio agudo de violência, que as fazem se socorrerem às
instituições. Não obstante, mesmo quando ausente o eixo de
subordinação de classe, ainda assim persistem as dificuldades de
notificação, eis que os sentimentos de culpa e de vergonha, além
do receio do estigma conduzem a mulher a um progressivo
isolamento. Ademais, o medo de represálias é constante,
sobretudo o medo de morrer, o que também contribui para a
imobilização (NETTO et al, 2017).
Neste diapasão, ante o isolamento e a dificuldade de
expressar suas necessidades, as mulheres raramente relatam o
problema quando do atendimento nas instituições, cabendo,
portanto, aos profissionais da rede protetiva a habilidade para
escuta acurada e o olhar necessário à identificação do quadro
vivenciado, possibilitando a prestação do assessoramento
necessário (NETTO et al, 2017).
A importância do mapeamento dos episódios de
agressão foi reconhecida pela Lei Maria da Penha. Em seu art.
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8o, II, dispõe que a política pública que visa coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher terá por diretriz
a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras
informações relevantes, com a perspectiva de gênero e
de raça ou etnia, concernentes às causas, às
consequências e à frequência da violência doméstica e
familiar contra a mulher, para a sistematização de
dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação
periódica dos resultados das medidas adotadas
(BRASIL, 2006).

Sabe-se que, sem estes dados, os instrumentos de
monitoramento das políticas e das leis especializadas são
fragilizados. Como consequência, a própria Lei Maria da Penha
tem sido alvo de projeto de lei com o afã de modificá-la. Para
isso, o elemento legitimador comumente utilizado é o de que a
lei não estaria cumprindo seu objetivo no combate aos casos de
violência doméstica e familiar. Tal análise, não obstante, ignora
o quanto se falta para que a disposição normativa venha a ser
aplicada como prevista, consoante se extrai da análise dos
elementos suscitados alhures. Nesse sentido:
Não obstante, a taxa de homicídios entre mulheres
apresentou crescimento de 11,6% entre 2004 e 2014, o
que demonstra a dificuldade da política pública para
mitigar o problema. Por outro lado, o crescimento desse
indicador levou alguns analistas a apontarem que a LMP
e as políticas de prevenção à violência doméstica
institucionalizadas desde 2006 não surtiram efeito.
Trata-se de uma crítica ingênua, em primeiro lugar,
porque os homicídios de mulheres decorrem não
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apenas de crimes relacionados à questão de gênero
(para os quais a LMP era orientada), mas também
de crimes associados à violência geral na sociedade
que acomete homens e mulheres (e que não se
confundem com feminicídios). Em segundo lugar,
ainda que se tivesse notícia que os homicídios e
outros crimes violentos relacionados à questão do
gênero tivessem aumentado, tal fato não
credenciaria ninguém a apontar a ineficácia das
políticas e, em particular, da LMP.
Em relação ao primeiro ponto, a Tabela 6.3 mostra que
desde 2004 houve até uma pequena diminuição na
relação entre as taxas de homicídio de mulheres e de
homens, ou, dito de outra forma, que o aumento dos
homicídios de mulheres se deu numa marcha menos
acelerada do que o aumento dos homicídios de homens,
o que implica dizer que outros fenômenos não
relacionados ao gênero, mas à violência geral na
sociedade, aconteceram de modo a impulsionar as
mortes indistintamente. No que tange ao segundo
ponto, a pergunta correta para se pensar na
efetividade ou na inefetividade da LMP deveria se
dar num plano contrafactual sobre o que aconteceria
com a taxa de homicídios de mulheres caso não
tivesse sido sancionada a LMP. Cerqueira et al.
(2015) mostraram que, sem a LMP, a taxa de
homicídio de mulheres teria aumentado ainda mais
(os homicídios que ocorrem dentro das residências
teriam crescido 10% a mais caso a LMP e as
políticas tivessem sido implementadas).Grifouse.(IPEA, 2016).

3 CONCLUSÃO
A conclusão condensada na afirmação “lei ideal, prática
falha” configura verdadeira provocação aos agentes sociais
engajados no tema em estudo. Destarte, faz-se imperativa a
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análise de novas formas de enfrentamento da violência contra
mulher, mormente considerando a ineficiência das estruturas
formadoras da rede de atendimento à vítima. Os coletivos
profissionais e sociais que atuam neste campo estão em
movimento, destacando-se, nos últimos tempos, a alteração na
Lei Maria da Penha, que passou a prever a possibilidade de
prisão em caso de descumprimento de medida protetiva de
urgência13. Resta, ainda, a necessidade desuperação de
dificuldades práticas, como a subnotificação dos episódios de
agressão e a fragmentação da rede de enfrentamento à violência
contra a mulher.
Na certeza da insuficiência de mudanças meramente
legislativas acerca do tema, propõe-se a estruturação de
vivências como o “Mulher, ser social”. Isto porque devem ser
desenvolvidas iniciativas no afã de mapear as falhas das
políticas

institucionais,

bem

como

de

promover

a

conscientização e o assessoramento das mulheres, as quais são,

13

Do Crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (Incluído pela
Lei nº 13.641, de 2018)
Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência
previstas nesta Lei:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
§ 1o A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que
deferiu as medidas.
§ 2o Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder
fiança.
§ 3o O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis
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na sociedade contemporânea, vítimas concretas ou eventuais do
problema ora relatado.
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RESUMO
Este artigo apresenta a aplicação dos direitos autorais nas
literaturas em plena era digital, buscando hábitos adquiridos a
partir da Web 2.0, tendo como ênfase as fanfictions. A pesquisa
aponta algumas saídas para os fãs criarem suas narrativas sem
infringir nenhuma lei de proteção intelectual e, também,
proteger sua criação, tendo como base e, como exemplo, dois
casos de fanfictions de sucesso que viraram livros best-sellers
mundiais, Cinquenta Tons de Cinza e a fanfiction inspirada na
banda One Direction.
Palavras-Chave: Direitos Autorais. Fanfics. Literatura.
Propriedade Intelectual. Web 2.0.
ABSTRACT
This article presents the application of copyrights in literature in
the very digital era, searching for acquired habits from Web 2.0,
having fanfictions as its emphasis. The research points out some
exits for fans to create their narratives without infringing any
laws of intelectual protection , and also to protect their creation,
having as a basis, as well as an example, two cases of
successful fanfictions which became books that are world best-
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sellers, Fifty Shades of Grey, and the fanfiction inspired by the
band One Direction.
Keywords: Copyrights. Fanfics. Intellectual Property.
Literature. Web 2.0.
1 INTRODUÇÃO
A Internet é algo que vive em constante mudança, onde
o usuário a cada dia tem acesso à informação sobre tudo no
mundo, tendo um alcance sem limites dos conteúdos, em que
fica cada vez mais fácil compartilhar, comentar e fazer algum
tipo de manipulação em cima das criações de terceiros. Tudo
isto acaba resultando em uma falta de controle na era virtual.
Mas, quando surgiu o termo Web 2.0, a ideia era outra:
Mídia, informação, conhecimento, conteúdo, público,
autor - tudo iria ser democratizado pela Web 2.0. A
Internet ia democratizar a grande mídia, as grandes
empresas, o grande governo. (KEEN, 2009, p. 17).

Na prática, o rumo foi diferente. Como imaginar até
onde tudo aquilo iria dar? Era novidade para todos, ninguém
conseguia imaginar a quantidade de possibilidades que a Web
2.0 poderia dar aos internautas do mundo inteiro. Entre esses
usuários, estavam os fãs, que começaram a usar plataformas
online para comentar, compartilhar, criar fã-clubes, e a produzir
artes, textos e vídeos sobre as obras, personagens e artistas que
eles tanto seguem, apreciam e curtem.
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Na medida em que as coisas iriam acontecendo, as
necessidades de criar regras e leis foram surgindo e sendo postas
em prática. A Lei do Direito Autoral atingiu a era digital no
intuito de proteger as propriedades intelectuais do autor, dando
maior segurança e proteção às suas obras. Diante disso, como os
fãs poderiam continuar criando sem ter nenhum problema com o
autor da obra original? Teria como criar em cima de obras já
existentes e ainda lucrar financeiramente com isso?
Este artigo tem como objeto de estudo avaliar a
aplicação da Lei de Direito Autoral nas plataformas digitais da
Web 2.0, tendo como análise a criação de ficção literária feita
por fãs publicadas online. Trazendo também dois casos como
exemplo, o best-seller Cinquenta Tons de Cinza e a fanfiction
que deu origem a série After, inspirada na banda One Direction.
Espera-se compreender a aplicação da Lei de Direito Autoral na
Internet, e a identificar soluções para as criações dos fãs sem
afligir os direitos dos autores das obras originais.
2 WEB 2.0
O termo “Web 2.0” surgiu no ano de 2004 em uma
conferência de brainstorming entre a O’Reilly e a MediaLive
International em que “sua única regra era: ‘não há espectadores,
apenas participantes’” (KEEN, 2009, p. 17), onde “todo mundo
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falava muito e não tinha ninguém no comando” (IDEM). O fato
é que quando a era da Web 2.0 chegou, ninguém sabia ao certo o
que esperar dela.
Web 2.0 é a rede como plataforma, abarcando todos os
dispositivos conectados. As aplicações Web 2.0 são
aquelas que produzem a maioria das vantagens
intrínsecas de tal plataforma: distribuem o software
como um serviço de atualização contínuo que se torna
melhor quanto mais pessoas o utilizam, consomem e
transformam os dados de múltiplas fontes - inclusive de
usuários individuais - enquanto fornecem seus próprios
dados e serviços, de maneira a permitir modificações
por outros usuários, criando efeitos de rede através de
uma ‘arquitetura participativa’ e superando a metáfora
de página da Web 1.0 para proporcionar ricas
experiências aos usuários. (O’REILLY, 2005).

Quando a Internet passou a ser mais acessível para as
pessoas em geral, saímos da web 1.0, e “(...) a Web 2.0 tornouse a lógica cultural para o comércio eletrônico, com uma série
de práticas empresariais que buscam captar e explorar a cultura
participativa” (JENKIS, 2014, p. 79). A Web 2.0 veio sendo
uma área totalmente desconhecida para todos os setores. Não
tinha como imaginar o resultado que tudo isso iria dar.
Segundo o empreendedor pioneiro do Vale do Silício,
Andrew Keen, “a consequência real da revolução da Web 2.0 é
menos cultura, menos notícia confiável e um caos de informação
inútil” (2009, p. 20). Para Keen, “tudo o que a Web 2.0 fornece
é mais conteúdo duvidoso proveniente de fontes anônimas,
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sequestrando nosso tempo e explorando nossa credibilidade ”
(IDEM, p. 21). Com tantos conteúdos e informações de fácil
acesso para os internautas, rapidamente estavam curtindo,
propagando e se apropriando de tudo.
Com o avanço da era digital e com a chegada da Web
2.0, o acesso aos conteúdos e a possibilidade de novas criações
literárias online feitas por fãs ficaram bastante fortes. “Os
princípios da Web 2.0 motivam o público a participar da
construção e da customização de serviços e mensagens, em vez
de esperar que as empresas lhe apresentem experiências
completas formadas em sua totalidade” (IBIDEM, 2009, p. 79).
Dessa forma, o usuário passou a ser cocriador de conteúdos
publicados na Internet e, a partir dessa era digital, a cultura de
fãs começou então a enraizar com bastante intensidade no
universo online.
O discurso da Web 2.0 pressupõe que a participação dos
fãs é uma grande geradora ao produzir novas
percepções, criar novos valores e alcançar novos
públicos, mas o modelo de negócio muitas vezes separa
os textos resultantes dos contextos sociais, dentro dos
quais eles foram produzidos e circularam, assim
desvalorizando as noções de reciprocidade. Muitas
empresas de Web 2.0 têm procurado reivindicar a
propriedade total sobre o conteúdo gerado por seus fãs,
mesmo após terem buscado fortalecer o sentido dos
interesses pessoais dos participantes no espaço. Em
outros casos, as plataformas esgotam muito rapidamente
os interesses dos usuários de modo a apaziguar a
declaração contestada de
reinvindicações de
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propriedade intelectual representada por outros
interesses comerciais. Tudo isso tem contribuído para
um senso de instabilidade e insegurança em relação às
promessas da Web 2.0. (JENKINS, 2014, p. 117)

Diante dos apontamentos de Jenkins, a era digital traz
alguns questionamentos, por exemplo, como controlar os
problemas da web 2.0? Até onde é permitida a interferência dos
fãs nas obras originais nessa era digital? Talvez ainda não
possamos responder essas perguntas. Muita coisa ainda é
novidade, para quem cria e para os usuários também.
3 FANFICS
O termo Fanfiction (ou fanfic) significa “ficção de fãs”,
ou seja, são histórias/narrativas criadas por fãs baseadas em algo
já existente. Podem ser inspiradas em alguma banda ou pessoa
pública (como a trilogia Sábado a Noite, de Babi Dwent que
originalmente é uma fanfic da banda inglesa McFLAY), mas
também podem ser baseadas em alguma obra/personagem
fictícia, seja ela literária, cinematográfica ou televisiva (como as
768 mil fanfics sobre a saga Harry Potter de J. K. Rowling que
existem no site FanFiction.Net em 2017).
Por serem mais informais e já darem uma base para
quem está escrevendo, a prática das fanfics é uma ótima
maneira de começar a praticar a escrita, dividir suas
histórias e receber um feedback em tempo real de outras
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pessoas além de criar uma base de fãs. Ao se utilizar de
personagens já criados, o autor pode se focar nas suas
emoções e na escrita, ou se distanciar de alguma
maneira da sua realidade e tentar entender o outro.
(XAVIER, 2015)

Por outro lado, até onde deve ser sensato se “apropriar”
de uma obra original e usar a Internet como meio para publicar
tais fanfics? O autor da obra original pode se ver sendo lesado
de diversas formas, como se sentindo invadido, roubado,
plagiado, e até achar que a sua obra não é tão importante ao se
misturar com toda a expansão da história criada/recriada pelo fã.
Ao contrário dos clássicos que, por muitas pessoas já
conhecerem, eles já têm uma segurança diferenciada, não sendo
prejudicial à obra, nem ao autor dela.
(...) uma obra-prima consumada como O Grande Gatby
não é importante – o que é importante no mundo digital
de hoje são as maneiras como anotamos, ligamos e
mudamos para adaptar os textos originais. A obra-prima
de Fitzgerald é apenas um ponto de partida para o que
realmente importa: a maneira como cada um de nós
anota, remixa, etiqueta e faz dela a sua própria obra.
Fitzgerald foi apenas um trabalhador habilidoso.
(KEEN, 2009, p. 111).

As fanfics estão mesmo dominando a Internet entre os
fãs de ficção/amantes de leituras. No site Nyaht! Fanfiction já
existem mais de 11 mil histórias feitas por fãs publicadas; o
Spirit Fanfics contém 507.993 publicações; e o Fanfiction.Net
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tem aproximadamente 2,2 milhões de fanfics. Há cadastros
dessas ficções sendo feitos diariamente nessas plataformas
virtuais e crescendo cada vez mais a quantidade de leitores. No
Spirit Fanfics, por exemplo, no período de 11/12/2015 até
10/01/2016, houve 11.377.354 visitas ao site. Uma dúvida que
fica é: será que esses fãs estão criando essas narrativas sem
infringir os direitos autorais das obras originais?
4 DIREITO AUTORAL
Como aplicar a Lei do Direito Autoral em uma época
em que a cultura de fãs está cada vez mais enraizada e
conectada, onde as pessoas se apropriam das obras dos seus
autores preferidos ao criar fanfictions, vídeos, cartazes e jogos, e
passam a compartilhar tudo isso na internet? Diversos autores,
da área do Direito ou não, preocupam-se com o tema, uma vez
que não há regra específica para a criação de, por exemplos,
fanfics.
(...) precisamos de regras e regulamentos para ajudar a
controlar nosso comportamento online, assim como
precisamos de leis de transito para regular o modo como
dirigimos a fim de proteger a todos contra acidentes. Por
vezes são necessárias normas governamentais para nos
proteger
contra
nossos
piores
instintos
e
comportamentos mais autodestrutivos. (KEEN, 2009, p.
183)
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No Brasil, o Direito Autoral foi regulamentado em 19
de fevereiro de 1998. Na Constituição Federal consta que “aos
autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou
reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo
tempo que a lei fixar” (CF, art. 5º, XXVII). A lei traz como
intuito assegurar a proteção dos trabalhos dos autores, sejam
eles científicos, literários ou artísticos por toda vida dele e mais
70 anos após a sua morte.
Em 1886, em Paris, foi criada a Convenção de Berna,
com o intuito de proteger as obras literárias e artísticas, sendo
aplicado em diversos países que reconhecem entre eles as regras
da Lei da Convenção de Berna. No ano de 1975, o Brasil passou
a fazer parte da Convenção. Hoje são 164 países que formam a
União, em que entre eles estão inclusos, por exemplo:
Argentina, Chile, Peru, Itália, França, Colômbia, Portugal,
Reino Unido e os Estados Unidos da América. Segundo John
Howkins (2013):
Os direitos autorais oferecem uma versão diferente do
contrato de propriedade. Eles existem apenas para
trabalhos “qualificáveis”, que podem ser agrupados em
três categorias: trabalhos literários, dramáticos, musicais
ou artísticos, filmes e programas de TV; apresentações e
transmissões; e o arranjo tipográfico de obras
publicadas. (p.75).
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As plataformas online que criam seu espaço para os fãs
publicarem suas fanfictions e terem acesso às criadas por outros
fãs, possuem uma página com o termo de uso onde aplicam a
Lei do Direito Autoral. No site Fanfiction, por exemplo, consta
que:
São proibidas a reprodução, adaptação, modificação ou
utilização do conteúdo, de forma parcial ou integral,
sem a autorização prévia e expressa do autor do texto. A
violação dos direitos autorais caracteriza-se como crime
incurso no art. 184 do Código Penal, assim como nos
arts. 105 e 108 da Lei 9.610, de 19/02/1998.
(FANFICTION, 2017).

Sobre a cultura de fãs, Jenkins, no seu livro Cultura da
Conexão, cita Flourish Klink, executiva-chefe de participação na
empresa de mídia, branding e entretenimento The Alchemists,
que fala sobre o manifesto de fãs depois de refletir seu próprio
envolvimento como fã em debate sobre trabalho gratuito
(JENKINS, 2014, p. 92):
Uma pessoa que trabalha em um escritório
provavelmente não é dona da mesa que ocupa, a qual
provavelmente pertence à empresa. Mas ela se sente
como se fosse dona da mesa. É a sua mesa. Da mesma
forma, quando você adora uma história, sente como se
esta fosse a sua história. O que é uma coisa boa. Se
você não se sentisse dessa forma, obviamente não se
importaria muito com a história. Como contadores de
histórias, queremos encorajar as pessoas a ter suas
próprias histórias favoritas. Queremos que elas
incorporem suas histórias favoritas em suas vidas,
pensem nelas profundamente, discutam-nas com paixão,
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sintam como se elas conhecessem os personagens e
realmente tivessem participado in loco da história.
(KLINK, apud JENKINS, 2014, p. 92).

Não é necessário acabar com as fanfics e proibir a
produção dos fãs, afinal pode ser até que alguns autores gostem
e até estimulem a produção de fanfictions de suas obras, mesmo
que outros já se sintam incomodados com essas criações e
cheguem até a processar. Para não haver nenhum problema, o
site Avctoris, voltado a cadastros autorais de fanfics, recomenda
aos usuários a antes de criar qualquer história baseada em
alguma obra/personagem, procurar saber se o autor aprova tais
criações. O mesmo serve para bandas e pessoas públicas em
geral. Isso pode ajudar a evitar algum problema jurídico por
violação autoral ou de direito moral. Segundo o art.184 da Lei
9610/98, sobre violar o direito autoral:
Se a violação consistir na reprodução, por qualquer
meio, de obra intelectual, no todo ou em parte, para fins
de comércio, sem autorização expressa do autor ou de
quem o represente, ou consistir na reprodução
defonograma e videofonograma, sem autorização do
produto ou de quem o represente: Pena - reclusão, de
um a quatro anos, e multa. (2017).

Para entender melhor como funciona o direito autoral
quando há uma exploração financeira sobre a obra, é importante
saber que existem o direito moral e o direito patrimonial.
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Os direitos patrimoniais são assegurados aos criadores
das obras literárias, artísticas ou científicas, assim
também aos titulares (tanto os de direitos conexos,
como os derivados) e referem-se à possibilidade de
explorar economicamente a criação. (AMARANTE,
2014, p. 3)

Vale ressaltar também que “a exclusividade do direito
patrimonial consiste no fato de que ao autor é dado explorar a
obra por si, ou autorizar a sua utilização por terceiros” (IDEM).
Já sobre o direito moral, Carlos Alberto Bittar diz que:
São os vínculos perenes que unem o criador à sua obra,
para a realização da defesa de sua personalidade. Como
os aspectos abrangidos se relacionam à própria natureza
humana e desde que a obra é emanação da
personalidade do autor – que nele cunha, pois, seus
próprios dotes intelectuais –, esses direitos constituem a
sagração, no ordenamento jurídico, da proteção dos
mais íntimos componentes da estrutura psíquica do seu
criador. (2008, p. 47.)

Para ter algum retorno financeiro em cima de uma
fanfic,

sem

prejudicar

nenhum

direito

autoral

da

obra/personagem original, e ainda proteger a fanfiction dentro da
propriedade intelectual, é necessário ter alguns cuidados, como
rever a narrativa para que ela seja uma história nova e original.
Segundo o site Avctoris, que permite o cadastro de direitos
autorais em cima de fanfictions:
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As fanfics, assim como qualquer adaptação, são
protegidas por direitos autorais; A proteção conferida
pela legislação de Direito Autoral inclui os direitos
morais do autor, principalmente o de ser reconhecido
como autor (...); Também estão inclusos nessa proteção
os direitos patrimoniais da obra, ou seja, sua exploração
comercial.

O site Avctoris também explica como saber se a
fanfiction passou a ser uma obra original. “(...) Basta você
modificar o “universo” onde essa história se realiza, mudar o
nome dos personagens e algumas outras mudanças relativamente
simples e você terá uma obra 100% original” (HOWKINS,
2013, p.75). Ou seja, “um trabalho deve ser original não no
sentido da ideia, mas sim da expressão. A ideia pode ser uma
cópia, porém a expressão deve ser original” (IDEM).
Dois exemplos de fanfics que foram adaptadas para
poder serem obras originais, estando dentro dos direitos
autorais, são: a trilogia Cinquenta Tons de Cinza (2011), da
autora britânica de Erika Leonard James, e a série After (2014),
da autora norte-americana Anna Todd. Ambas as obras estão
dentro da Lei formada pela Convenção de Berna.
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5 ANÁLISE DE CASOS
5.1 O Caso Cinquenta Tons de Cinza
A autora britânica Erika Leonard James, conhecida pelo
Best seller Cinquenta Tons de Cinza (publicado em 2011),
começou escrevendo uma fanfiction para o site “Crepúsculo –
Fanfiction”

em

2009.

Sua

história,

baseada

na

saga

“Crepúsculo” (publicada em 2005) de Stephanie Meyer, levava
o título de “Master of the Universe” (Mestre do Universo, em
português) e os personagens principais tinham o nome de
Edward e Bella, mesmos nomes dos personagens da saga
literária de Meyer.
James decidiu mudar o direcionamento da sua
fanfiction para uma história própria, logo após surgir um
interesse pelo tema de sadomasoquismo. A narrativa seguiu
então com o um teor adulto (antes era voltado para um público
juvenil). A escritora investiu na história também mudando os
nomes dos seus personagens e publicando no seu site pessoal a
nova versão erótica, buscando não violar nenhum direito autoral
das obras de Meyer.
A primeira publicação de vendas da trilogia foi através de
uma pequena editora online Writer's Coffee Shop (comandada pelas
até então sócias Amanda Hayward e Jennifer Pedroza), onde os
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livros foram lançados no formato de e-book. A autora não sabia
que a partir daí iniciaria o primeiro problema em torno dos
direitos autorais da trama, mas sem prejudicá-la. Segundo
reportagem da BBC Brasil, “o e-book então se popularizou e atraiu
a atenção da editora Random House, que acabou comprando os
direitos autorais. Em fevereiro [2014], um júri nos EUA decidiu que
Pedroza foi ludibriada nessa transação efetuada por Hayward, por
ter recebido um único pagamento de US$ 100 mil”.
O valor da indenização que Pedroza vai receber está pra
ser acordado pelas duas ex-sócias. Já Erika L. James deu uma
entrevista ao jornal Estadão, depois que Cinquenta Tons de
Cinza se tornou sucesso mundial, dizendo que gostaria de se
encontrar com Stephanie Meyer algum dia para agradecê-la pela
inspiração. Ela também disse que viu uma entrevista onde
Meyer a desejou boa sorte.
A Universal Studios comprou os direitos para produzir
os filmes adaptados da trilogia literária em março de 2012. Com
o grande sucesso que os livros foram fazendo, surgiram mais
produções dos fãs (novas fanfictions sobre Cinquenta Tons de
Cinza), mas algumas pessoas tentaram tirar proveito financeiro
desse sucesso, fazendo suas próprias criações não autorizadas
sobre a história dos livros. Segundo a reportagem da revista
Exame:
_______________________________________
Scientia Una Olinda Nº17 P. 53 - 75 Out 2018

67

A Universal Studios de Hollywood processou uma
produtora de filmes e material pornográfico por
violação de direitos autorais, acusando-a de recorrer à
linguagem, personagens e trama da trilogia de livros (...)
Cinquenta Tons de Cinza para seus próprios produtos
eróticos (EXAME, 2012).

Os cuidados com as criações online vão muito além das
produções de fanfics, são publicados diariamente vídeos, sites e
imagens/artes feitas por fãs, e o Direito Autoral é aplicado em
todos esses setores virtuais, e é importante ter cuidado com essas
produções feitas em cima de livros, filmes ou séries, por causa
da proteção à Propriedade Intelectual. O Direito Autoral engloba
qualquer tipo de publicação da obra não autorizada pelo autor.
5.2 Fanfiction Inspirada na Banda One Direction
Anna Todd, norte-americana que sempre gostou de ler,
escrever, e de boy bands, decidiu criar seu universo literário
inspirada nos integrantes da banda One Direction, que ficaram
em terceiro lugar no reality show musical britânico The X
Factor, em 2010, e viraram sucesso mundial.
Sua história foi publicada primeiramente no Wattpad,
uma plataforma de leitura para hospedar fanfics, onde seus
personagens tinham alguns nomes e características dos garotos
da banda (como o protagonista Hardin que Todd o descreve
fisicamente igual ao Harry Styles, integrante de One Direction
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na época), mas com uma narrativa voltada ao público adulto,
que não é o principal público de One Direction, já que sua legião
de fãs é de maioria composta por crianças e adolescentes. Todd
também disse em uma entrevista para a revista Todateen que
também se inspirou em Cinquentas Tons de Cinza para a criação
de sua história.
Sexo, palavrões, álcool e agressão são algumas das
composições de “After”, livro originário da fanfiction criada por
Todd, que se tornou um best-seller. Quando a fanfic chegou a
ter um bilhão de acesso no Wattpad, ele passou a ser trabalhado
para virar livro comercial. Todd teve que fazer alguns ajustes ao
fechar contrato com a editora para publicar os livros, como
mudar alguns nomes dos seus personagens, por exemplo.
Mesmo com o teor adulto, a série literária publicada em 2014
conquistou um público variado, incluindo muitos dos fãs da
banda que, ao saberem que se tratava de uma fanfic de One
Direction, começaram a ler e a divulgar os livros. Em 2014, a
Paramount Studios comprou os direitos para a produção
cinematográfica da saga “After” de Anna Todd devido todo
sucesso que a trama alcançou.

_______________________________________
Scientia Una Olinda Nº17 P. 53 - 75 Out 2018

69

6 CONCLUSÃO
A partir da análise dos casos Cinquenta Tons de Cinza
e da fanfiction inspirada na banda One Direction, das diretrizes
que compõe a Lei do Direito Autoral, e as possibilidades que
vieram com a era digital da Web 2.0, percebeu-se que há uma
necessidade de ter determinados cuidados nas criações das
fanfics para não afligir nenhum direito do autor, sendo
importante saber se ele autoriza ou não a criação e publicação
dessas fanfictions.
Também é possível ter um retorno financeiro com essas
fanfictions, bastando fazer algumas mudanças e transformar a
narrativa em uma obra original, por exemplo, mudando nomes
dos personagens, dos locais fictícios, entre outras.
(...) usemos a tecnologia de uma maneira que estimule a
inovação, a comunicação aberta e o progresso,
preservando ao mesmo tempo padrões profissionais de
verdade, decência e criatividade. Essa é a nossa
obrigação moral. É nossa dívida tanto para com o
passado quanto para com o futuro.” (KEEN, 2014, p.
191).

É importante, sobretudo para os fãs que são usuário da
Web 2.0, saber usar conscientemente os recursos que a Internet
possibilita, se informando mais sobre a Propriedade Intelectual,
para não ter nenhum problema com a Lei de Direito Autoral.
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Além de saber usar o espaço virtual em benefício próprio,
protegendo suas produções intelectuais e respeitando a do outro.
Precisamos de regras de direitos autorais que
reconheçam os sentimentos do que é certo e o que é
errado por parte do público, fornecer incentivo e
recompensas apropriados, lidar com novas tecnologias e
apoiar setores sustentáveis”. (HOWKINS, 2013, p.88).

Dessa forma, poderá haver uma relação saudável entre
as obras, os autores e os fãs, sem que haja nenhum desgaste
entre ambas as partes; nem emocional, nem financeiro, como
aconteceu com o caso Cinquenta Tons de Cinza, onde a autora
Erika Leonard James teve todo o cuidado na adaptação da sua
fanfic para torná-la uma obra original. O ideal é ter em mente
sempre a Lei do Direito Autoral e a consciência de usar a
Internet como algo produtivo, útil e verdadeiro.
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O EMPREENDEDORISMO NA PESCA ARTESANAL:
UM ESTUDO DE CASO DAS PESCADORAS/
MARISQUEIRAS A PARTIR DAS OFICINAS DE
ARTESANATO DO PROGRAMA CHAPÉU DE PALHAPESCADOR NAS COLÔNIAS Z-10 EM
ITAPISSUMA/PERNAMBUCO E Z-3 EM
GOIANA/PERNAMBUCO
Valéria Cristina de Andrade Barros1
val-barros@uol.com.br

RESUMO
Este artigo tem por finalidade abordar o empreendedorismo das
pescadoras/marisqueiras a partir de uma observação feita na
Oficina de Gênero do Programa Chapéu de Palha-Pescador em
2016 na subsede da Colônia de pescadores Z-3 em
Goiana/Pernambuco/Brasil e um trabalho de Tese em construção
realizado em Itapissuma/Pernambuco na Colônia Z-10 nas
oficinas de artesanato. A análise foi a versão 2015 do Programa
Chapéu de Palha-Pescador. As bases teóricas que fundamentam
o presente estudo estão relacionadas, especificamente em: A
pesca artesanal em Goiana e Itapissuma: pescadores e
pescadoras, Metodologia do Programa Chapéu de PalhaPescador, empreendedorismo. Empreendedoras sim, mulheres
atuantes nos movimentos sociais da pesca, que participaram de
um programa de políticas públicas voltadas para pesca artesanal
com essas oficinas que promoveram essa inclusão e que precisa
de oficinas de concerto de motor de barcos, local para
comercialização do artesanato e das comidas feitas pelas
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pescadoras/marisqueiras. Ser empreendedoras por sobrevivência
em um contexto vulnerável e um meio ambiente poluído.
PALAVRAS-CHAVE:
Colônia
de
Pescadores.
Empreendedorismo.
Pesca
Artesanal.
Pescadoras
e
Marisqueiras. Programa Chapéu de Palha Pescador.
ABSTRACT
This article has as purpose to approach the enterpreneurship of
female shellfish collectors from an observation done in a gender
workshop of the Fisher’s Straw Hat Programme in 2016, in the
Z-3 Fishers Colony sub-branch, in Goiana/Pernambuco/Brazil
and a thesis in construction made in Itapissuma/Pernambuco, in
the Z-10 Colony’s handicrafts workshops. The analysis is the
2015 version of the Fisher’s Straw Hat Programme. The
theoretical bases that support the present study are related
specifically in: Handicraft Fishing in Goiana and Itapissuma:
fishermen and fisherwomen , the Fisher’s Straw Hat
Programme, enterpreneurship. Enterpreneurs, for sure, active
women in social movements of fishing who participated in a
programme of public policy concerned with handicraft fishing
with workshops that promoted this inclusion and the need of
workshops about fixing a boats’ motor, a place for the
commerce of handicraft material and seafood made by the
female shellfishers. That is to be enterpreneurs for survival in a
vulnerable context and in a polluted environment.
Keywords: Enterpreneurship. Female Shellfishers. Fishers’
Colony. Handicraft Fishing. Straw Hat Programme.
1 INTRODUÇÃO
O empreendedorismo presente nesse estudo é fruto de
uma observação em uma Oficina de Gênero em 2016 realizada
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na subsede da Colônia de pescadores em Ponta de Pedras Z-3
em Goiana/Pernambuco e um trabalho de Tese em construção,
cujo título é: A Construção de cidadania nas mulheres
pescadoras/marisqueiras a partir de um programa de Educação
Popular em Itapissuma/Pernambuco/ Brasil.A observação do
estudo foi em Itapissuma/Pernambuco na Colônia de pescadores
Z-10 e a análise foi a versão do Programa em 2015, os sujeitos
de pesquisa foram as pescadoras/marisqueiras que participaram
dessa versão.
Trata-se de oficinas do Programa Chapéu de PalhaPescador e os depoimentos dessas mulheres foram importantes
para

abordar

o

empreendedorismo

presente

nas

pescadoras/marisqueiras que participaram. A metodologia do
Programa aborda temáticas como: gênero, cidadania, trabalho,
saúde e posteriormente as oficinas de artesanato com lixo
reciclado, escamas de peixe, casca de marisco e manipulação de
alimentos.
Pensando

nisto,

esse

artigo

busca

analisar

o

empreendedorismo presente nessas mulheres pescadoras, sua
sobrevivência diária quando vão coletar os mariscos. São
trabalhadoras da pesca artesanal e tem suas características
próprias: como horário e relação muito próxima e respeitosa
com a natureza e seu local de trabalho: mar, açudes, rios do
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Brasil. São associadas à Colônia de pescadores em um ambiente
que outrora não existia a presença feminina, pois foram
controladas pela Marinha de Guerra, e como esta Instituição não
aceitava mulheres em seu quadro de trabalhadores até o final da
década de 1970 (LEITÃO, 2013).
E as mulheres historicamente que sempre ajudaram
seus companheiros tratando os produtos da pesca e coletavam
pequenos crustáceos ou mariscos nos mangues para ajudar na
renda e alimentação da família que normalmente era constituída
de vários filhos, viviam na invisibilidade sempre e sem nenhuma
possibilidade das mulheres ocuparem cargos de liderança na
pesca artesanal. Para Leitão (2013, p. 201-202):
O tema Gênero e Pesca está relacionado ao conceito de
patriarcado (Joan Scott), o qual nos dá subsídios para
compreendê-lo a partir das desigualdades entre
subjetividades relacionadas aos comportamentos
considerados masculinos e femininos na sociedade,
inclusive na análise da cadeia produtiva da pesca
artesanal, que consiste em diferenças sóciohistoricamente construídas e legitimada em função das
desigualdades vivenciadas e organizadas pela sociedade.
Neste contexto, vale salientar que na pesca artesanal
predomina a divisão do trabalho, sendo homens no mar
e mulheres na terra.

Nesse contexto, essas mulheres reivindicaram seu
reconhecimento profissional e a participação atuante nas
Colônias de pescadores e no Conselho Pastoral dos Pescadores,
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uma

importância

fundamental

em

fomentar

esse

empoderamento, o que resultou na Organização do Movimento
Social e Articulação das Mulheres Pescadoras (Leitão, 2013).
Com suas lideranças exigindo políticas públicas voltadas para as
pescadoras artesanais.
Com o surgimento das líderes na pesca artesanal em
Pernambuco, o Movimento Social se fortaleceu, e era
importante para essas mulheres perderem a invisibilidade
construída em um contexto de sociedade patriarcal, muitas
ficaram viúvas sem direito nenhum, pois os maridos não eram
ligados a nenhuma Colônia de pesca e não contribuíam para a
aposentadoria (Previdência Social) e quando faleciam ou
ficavam incapazes para o trabalho, geralmente por doenças
ligadas a profissão, a mulher era obrigada a assumir o sustento
da família que normalmente é numerosa. Fatos como estes
contribuíram bastante para as mulheres assumirem papéis de
liderança na pesca artesanal e voz para reivindicar ações
governamentais para a pesca que historicamente são tratados de
uma maneira assistencialista, salientando que a maioria não tem
esse pensamento e o que carece de políticas públicas em
educação, saúde, habitação, geração de renda que alcance todos
envolvidos na pesca artesanal.
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O Chapéu de Palha é um Programa que faz parte de
uma política pública do Estado de Pernambuco e dialoga com a
Educação não formal que desenvolve uma educação fora do
espaço escolar formal, curricular, considerando que os
educandos não são apenas alunos, mas participantes das várias
esferas da vida social, no trabalho, no sindicato, na política, na
cultura, nos movimentos sociais. Trata-se, pois, sempre, de uma
interpenetração entre o escolar e o extra- escolar, tal como
sinaliza Libâneo, em sua obra Pedagogia e pedagogos, para
quê? (2004), acrescentando, e na mesma perspectiva, Maria da
Glória Gohn, em sua obra Educação não formal e o Educador
Social. Atuação no Desenvolvimento de Projetos Sociais (2010).
Afirmando que “a educação não formal é aquela voltada para a
formação do ser humano como um todo, cidadão do mundo,
homens e mulheres. Em hipótese nenhuma ela substitui ou
compete com a Educação formal” (GOHN, 2010, p.39).
O objetivo geral do Programa, segundo sua proposta
pedagógica, é atender no período da entressafra, a jovens e
adultos trabalhadores inseridos em atividades da Agricultura da
cana-de- açúcar, da Fruticultura Irrigada e da Pesca Artesanal
para consolidar processos de “Leitura de Mundo”na visão
freireana, possibilitando aos mesmos, o pleno exercício da
cidadania e a sua inserção no mercado de trabalho.
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Dialoga com o artigo vinte e dois (art.22) da Lei das
Diretrizes Básicas 9394/96 (LDB) cujo objetivo da Educação
Básica é retratado no presente artigo: Art. 22. “A educação
básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe
a formação comum indispensável para o exercício da cidadania
e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores” (LDB -1996, art.22). Com efeito, a partir dessa
citação, do artigo 22 da LDB, a história do surgimento do
Programa Chapéu de Palha e sua nova edição é objeto de
análise aqui.
O Governador Eduardo Campos (Governador de
Pernambuco em 2007) resolveu reeditar o Programa Chapéu de
Palha e o mesmo foi criado através de decreto Governamental
Nº 30.361, de 18 de abril de 2007 e regulamentado pela Lei
13.244, de 12 de junho de 2007 e envolve várias Secretarias
(Almanaque – Chapéu de Palha – Educação para Cidadania). O
Programa é uma versão cujo pioneiro foi o Governador Miguel
Arraes em 1988 (avó de Eduardo Campos) que tinha o objetivo
de remunerar os trabalhadores rurais da cana-de-açúcar e chega
como alternativa de apoio frente aos desafios causados pelo
desemprego em massa no período da entressafra das Usinas de
Açúcar, que desempregavam esses trabalhadores, e em troca
capinavam as vias e estradas até as usinas de açúcar readmiti_______________________________________
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los. De acordo com Miranda (1991) com a implantação do
Programa Chapéu de Palha a situação melhorou para os
trabalhadores, nesse período de entressafra a fome era tão
intensa que a mortalidade infantil crescia a altos índices, afirma
Miranda (1991).
O Chapéu de Palha na época do Governador Arraes
tinha a função de recrutar os trabalhadores da cana na
entressafra – através dos sindicatos – e tinham tarefas a serem
cumpridas, como: limpeza e capinação de banquetas das
estradas vicinais de responsabilidade do Estado e, às vezes, das
rodovias federais (MIRANDA, 1991). O trabalhador fazia
pequenas obras na própria propriedade, era alfabetizado, além de
ser pago para estudar.
A versão de Eduardo Campos em 2007 instituída pela
Lei 13.244, de 12 de junho do corrente ano, chega a esses
trabalhadores, o objetivo é formar os contemplados nesse
programa, oferta de formação, capacitação até uma nova
profissão, possibilitar uma melhora, uma mudança de vida. É
uma política pública do Estado de Pernambuco destinada para os
trabalhadores que ficam sem renda na entressafra, segundo a
Proposta Pedagógica do Programa Chapéu de Palha: o
Programa é reeditado e vem com novas perspectivas, estando
presente nas 12 Regiões de Desenvolvimento de Pernambuco.
_______________________________________
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Os trabalhadores inscritos no programa recebem uma
bolsa complementar ao Programa Federal Bolsa Família, porém
muito mais que o auxílio financeiro, o Chapéu de Palha aposta
na educação como alternativa viável na busca da melhoria da
qualidade de vida do trabalhador rural e de sua família. Em
2009, a ação do governo chega até os trabalhadores rurais da
Fruticultura Irrigada, criado pela Lei 13.766 de 08 de maio de
2009 envolvendo sete (07) municípios em duas (02) Regionais
do Vale do São Francisco – Floresta e Petrolina. O Chapéu de
Palha Fruticultura Irrigada foi instituído com a finalidade de
também

atenuar

a

situação

vivenciada

pelos

safristas

desempregados na entressafra da fruta. Em 2012, apresentou-se
em três versões: acrescentando as já existentes, a Pesca
Artesanal – criado pela Lei 14.492, de 29 de novembro de 2011
envolvendo 17 municípios de 9 Gerências Regionais. O
Programa coordenado pela Secretaria de Planejamento e Gestão
envolve sete (07) Secretarias do Governo Estadual: Educação,
Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo; da Mulher;
Agricultura

e

Reforma

Agrária;

Meio

Ambiente

e

Sustentabilidade; de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos, de Saúde, onde desenvolvem medidas que se traduz
em geração de renda, reforço alimentar, capacitação e melhoria
da qualidade de vida da população afetada, especialmente nas
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áreas de educação, saúde, cidadania, habitação, infraestrutura e
meio ambiente.
O Programa Chapéu de Palha atual (2007), articulado
por várias Secretarias, tem essa visão multidisciplinar, o que
melhora muito a formação dessas comunidades envolvidas no
programa. A figura 1 abaixo mostra as Secretarias envolvidas.

Figura:1 - Secretarias de Pernambuco envolvidas no Programa Chapéu de
Palha Pescador
Secretaria de Planejamento e Gestão
SEPLAG

Secretaria da
Mulher

Secretaria do
Trabalho e
Renda

Secretaria
Agricultura

Secretaria de
Meio
Ambiente

Secretaria de
Saúde

Secretaria de
Educação

Fonte: Autoria própria – Adaptado do Folder Chapéu de Palha.

Portanto, o objetivo geral deste trabalho é analisar o
empreendedorismo nessas mulheres a partir de suas vivências na
pesca e como meio de sobrevivência. Os Objetivos específicos
são: conceituar empreendedorismo, evidenciar a metodologia do
Programa

Chapéu

de

Palha-Pescadore

analisar

o

empreendedorismo da pescadoras/marisqueiras das Colônias de
pescadores Z-3 e Z-10. O Estudo aponta esse empreendedorismo
como uma necessidade de sobrevivência de uma classe de
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trabalhadora o que interessa para futuros estudos, para
elaboração de políticas para melhorar a renda dessas mulheres
sujeitos históricos e tradicionais da pesca artesanal.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As bases teóricas que fundamentam o presente estudo
estão relacionadas, especificamente em: A pesca artesanal em
Goiana e Itapissuma: pescadores e pescadoras, Metodologia do
Programa Chapéu de Palha-Pescador, empreendedorismo.
2.1. A pesca artesanal em Goiana e Itapissuma/Pernambuco:
pescadores e pescadoras
O Brasil é banhado por uma costa marítima de 8,5 mil
quilômetros e possui 12% de toda a água doce do planeta, e
ainda 8,2 bilhões de metros cúbicos de água distribuídos em
rios, lagos, açudes e represas. Com condições ambientais e
climáticas favoráveis e tanta riqueza natural, tem potencial para
se tornar um dos maiores produtores de pescado no mundo. O
Ministério da Pesca e Aquicultura busca apoiar o crescimento da
atividade de forma sustentável e respeitando o meio ambiente.
Podemos distinguir a atividade pesqueira de acordo
com a finalidade econômica e social. Dessa forma, existem três
tipos distintos de pesca no Brasil: amadora, artesanal e
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industrial, todas regulamentadas e assistidas pelo Ministério da
Pesca e Aqüicultura - MPA. É função dessa Secretaria articular
políticas, programas e ações que visam o desenvolvimento
sustentável da pesca brasileira. (Ministério da Pesca e
Aquicultura – MPA, 2013, p.1).
A realidade de Pernambuco é dentro desse contexto de
pesca artesanal, sua costa é caracterizada pela presença de
mangues, recifes costeiros e ecossistemas altamente produtivos,
aos quais está associada grande parte das espécies capturadas. A
pesca é praticada com o emprego de 17 diferentes apetrechos,
além da utilização do método da coleta manual, para cata dos
mariscos, siris e caranguejo. Segundo Callou (2010), no seu
artigo: “Povos do Mar: Herança Sociocultural e Perspectiva no
Brasil” que as comunidades pesqueiras, cultura marítima,
comunidades humanas marítimas, gentes do mar, comunidades
tradicionais de pesca, comunidades costeiras ou, simplesmente,
povos do mar, representam, no Brasil, um contingente
populacional de aproximadamente 800 mil pescadores e
pescadoras, envolvendo dois milhões de pessoas que produzem
cerca de 55% da produção pesqueira Nacional.
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2.2. Metodologia do Programa Chapéu de Palha- Pescador
A figura: 2 mostra a metodologia das oficinas do
Programa, com essa estrutura teremos três (03) Eixos Temáticos
que deverão nortear os debates/reflexão: Educação, Saúde e
Trabalho; e seus Subeixos e Tópicos dos Subeixos, como
podemos observar a imagem a seguir:
Figura:2 – Organograma do Programa Chapeú de Palha Educação

Fonte: Secretaria de Educação

Nesse sentido, vem com a proposta de trabalho em
atender todos os trabalhadores inseridos em atividades da
Agricultura da Cana- de- Açúcar, da Fruticultura Irrigada e
Pesca Artesanal, com objetivo de consolidar a cidadania e a
visão de mundo dos trabalhadores, através de jornadas
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educativas onde os educandos são inseridos em práticas sociais
que visam favorecer o processo de consolidação de cidadania e
do mundo do trabalho através dos Círculos de Educação e
Cultura.
Paulo Freire começou a utilizar o seu método: os
Círculos de Cultura, nos quais eram organizados grupos de
debates para aclaramento de situações problemáticas, com ajuda
visual Paiva (2015). A realização das oficinas de artesanato,
culinária era vivenciada também, o que mostra a figura 3 abaixo:
Figura 3- Artesanato com escama de peixe – Colônia Z-4 – Olinda

.
Fonte: Foto de autoria própria
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2.3. Empreendedorismo: um olhar social
Trabalhar por conta própria é ser empreendedor? Para
Leite (2006) o empreendedor é autônomo, visualiza, cria a
oportunidade, cria algo do nada. É apaixonado pela sua ideia,
corre riscos calculados. (p. 81).
Sobreviver trabalhando por conta própria é um sonho
de muitos, porém um grande desafio, um universo complexo de
incertezas e riscos, caminhar com desejos empreendedores com
uma alta carga tributária e uma folha de pagamento onerosa, é
um desafio atual.
Ser

empreendedor

no

Brasil

é

sobreviver

ao

desemprego e não uma opção profissional é o que afirma Calado
(2004):
A partir dos meados dos anos 90 a escassez do emprego
tornou-se o eixo das preocupações mundiais. A
explicação para esse fenômeno econômico foi
anunciada de forma cartesiana: a segunda revolução da
informática, ocorrida nos anos 50 com uso intensivo dos
mainframes, robotizou a indústria que liberou mão-deobra logo absorvida pelo setor de serviços, mas, no final
dos anos 80, chegou a vez do setor terciário
informatizar-se, agora pelo uso intensivo dos
microcomputadores que, ao liberar mão-de-obra, causou
o desemprego urbano. Como se não bastasse, essa força
informatizante também chegou ao campo e, como era de
se esperar, igualmente liberou mão-de-obra e, da mesma
forma, gerou mais desemprego. (p. 43).
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É

nesse

cenário

que

encontramos

diversos

empreendedores com a opção de trabalhar por conta própria, não
por inserção no trabalho formal.
2.4. Empreendedorismo ou sobrevivência
Em alguns

casos

de

empreendedorismo,

opção

consciente em ter sua empresa: Comércio, Produção ou
Prestação de Serviços, a pesquisa traz também as mulheres na
pesca artesanal, análise histórica das origens da pesca artesanal,
esclarece a precariedade, a exploração que a categoria sofre ao
longo

dos

anos.

Atualmente,

encontra-se

essa

mesma

precariedade ou até pior, o seu meio de subsistência: o mar, os
mangues, os rios sofrem com a poluição produzida pelas
grandes usinas, grandes hotéis e o lixo doméstico dos que
frequentam os estuários e, consequentemente, fica difícil extrair
o seu sustento, isto é, o peixe, o caranguejo, o marisco. A
fragilidade desses trabalhadores é constante, bem como a falta
de políticas públicas para esse segmento, a poluição, a
destruição dos espaços de coleta e captura de peixes, crustáceos
e moluscos a pesca predatória marcam a trajetória de homens e
mulheres envolvidas na pesca artesanal.
Com o avanço das tecnologias, o capital precisa cada
vez menos de mão-de-obra. Encontramos, atualmente, a
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precariedade do trabalho, trabalhos temporários, terceirizados,
em domicílio. No caso das pescadoras, a pesca artesanal, a
ocupação de espaços que antes eram exclusivos para pescar e
coletar, a poluição dos rios e manguezais, gerou a precariedade e
novas alternativas de rendas, já que as mesmas tiveram que
buscar para completar a renda fruto da pesca artesanal.
Trabalhar mais de dez horas para receber o suficiente
para sobreviver e o pior: desemprego. Surgiu, então, presença
feminina marcante nesse contexto atual, que acontece com a
maioria das mulheres, no Brasil e com as trabalhadoras da pesca
artesanal também. Essa precarização da força de trabalho
feminino acarreta doenças que só eram diagnosticadas no
mundo masculino, porém as mulheres dentro do mercado de
trabalho, seja qual for a profissão, sofrem de algumas doenças,
como as cardiovasculares, que, no momento, ocupa o primeiro
lugar de mortalidade feminina, tendo causa principal, o estresse
do dia-a-dia da dupla ou tripla jornada de trabalho exigida na
luta pela sobrevivência.
Pena (1981) no seu livro intitulado: Mulheres e
Trabalhadoras, que trata de compreender o movimento do
trabalho feminino no período inicial de industrialização no
Brasil, até 1950, afirma que em última análise, o trabalho
feminino desempenha funções de natureza idêntica ao do
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exército de reserva, rebaixando o nível geral de salários e sendo
ciclicamente absorvido (p. 68). O que corrobora com a dupla e
tripla jornada, os baixos salários e empregos precários.
É uma realidade que as mulheres estão ocupando
espaços que outrora eram dos homens, como é o caso do
empreendedorismo, como outra face de empregabilidade, que
retrataremos no parágrafo a seguir.
Sachs (2003) aborda as complexidades da economia
real quando trata da dicotomia formal/informal não traduz a
complexidade da economia real,

nem permite medi-la

adequadamente. A economia informal escapa aos critérios
estatísticos (p. 25).
No Brasil, as mulheres estão à frente dos diversos
segmentos

de

negócios,

mais

prudentes,

cuidadosas

e

determinadas: é o perfil das empreendedoras. Na pesca artesanal
encontramos: vendedoras de tapioca, doces e artesanato, cuja
renda completa a da atividade da pesca. Sina (2005)
complementa com a seguinte afirmação: “(...) sem nenhuma
margem de erro, que outra característica das mulheres no mundo
dos negócios – seja como executiva de primeira linha, seja como
empreendedora – é exatamente o capricho nos mínimos
detalhes” (SINA, 2005, p. 67).
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Entretanto, Hirata no seu artigo: “Por que os sinos
dobram? Globalização e divisão sexual do trabalho” mostra a
precariedade dessa empregabilidade feminina, quando relata que
o aumento do número de empregos remunerados, acompanhado
de sua precarização e vulnerabilidades crescentes, é um dos
paradoxos centrais da globalização do ponto de vista do gênero
(HIRATA, 2003).
No mundo rural as mulheres destacam-se como
empreendedoras,

ressalta

o

artigo:

“De

Sinhás

a

empreendedoras: Estas são as mulheres do turismo rural em
Pernambuco/Brasil”, publicado no VII Congresso Latino
Americano de Sociologia Rural em Quito – Equador em 2006,
que trata de expor sobre uma mulher que está à frente dos
negócios do turismo rural e do turismo em áreas rurais em
Pernambuco: “Tradicionalmente, as atividades produtivas
implementadas no meio rural eram vinculadas à agropecuária e
comandadas pelo homem” (BARROS, e AMORIM, 2006, p. 9).
Entende-se que, como essas mulheres são importantes para gerar
lucros nessas propriedades, as mesmas adquirem o papel de
grande liderança.
O empreendedorismo social como uma ação que visa
uma

articulação,

desenvolvimento.

e

alianças
Segundo
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empreendedorismo social é um campo de ação socioambiental e
de realização de negócios, que visa atingir duas metas
consideradas irreconciliáveis: geração de impacto social e de
valor econômico (p. 02). Nesse olhar do empreendedorismo
social, as mulheres podem ter um incentivo maior para ter outras
opções de renda sem descaracterizar seu trabalho na pesca
artesanal.
3 METODOLOGIA
A metodologia foi a partir das observações feitas na
participação das oficinas do Programa Chapéu de PalhaPescador

artesanato

e

gênero,

o

discurso

das

pescadoras/marisqueiras em Goiana/Pernambuco e o discurso
das entrevistadas no trabalho em construção da autora quando
analisa a Versão de 2015 do referido Programa em
Itapissuma/Pernambuco. No trabalho em construção analisamos
os discursos das pescadoras/marisqueiras e os relatórios do
Programa e estabelecemos para análise três variáveis, identificar
inferências necessárias para entender como as entrevistadas
foram beneficiadas com o Programa Chapéu de PalhaPescador e como a metodologia deste deu significados de
transformações de vida. As categorias são:
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O entendimento de Educação Emancipadora nas
Pescadoras entrevistadas, Cidadania e Empoderamento se
traduzem em conscientização dos direitos como cidadã,
trabalhadora da pesca, mulher e mãe, já mencionado na
metodologia da pesquisa do presente trabalho.
A base teórica para essa análise foi Laurence Bardin
utilizando a análise de Conteúdo e Angrosino a Etnografia, pois
a autora tem uma aproximação com esse objeto de estudo. Para
esse artigo foi a participação e observação na oficina de gênero
na ocasião da apresentação das pescadoras/marisqueiras.
A participação e observação dessa oficina de gênero
que foi em outubro de 2016, que ocorreu na comunidade de
Barra de Catuama, na praia de Ponta de Pedras, no município de
Goiana/PE, com a professora Marlova, do Programa Chapéu de
Palha-Pescador, contratada pela ONG Curumim em parceria
com

o

Programa,

teve

a

presença

de

quatorze

pescadoras/marisqueiras e uma doutoranda em Ciências
Políticas, além da pesquisadora.
O Círculo foi formado e todas se apresentaram: nome e
profissão, as pescadoras/marisqueiras têm outras rendas para
complementar seu sustento, mas sua primeira profissão é
pescadora artesanal, pelo amor e por medo de perder os
benefícios da aposentadoria, específicos para essa classe de
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trabalhadoras da pesca artesanal, pois gostam da maré, da vida
no mangue em contato com a natureza, vivem e agendam seus
compromissos em função da maré. “É na hora boa da maré, que
existe uma tolerância em relação aos atrasos dos Círculos”. Essa
hora boa é o momento do dia bom para pescar ou coletar os
mariscos, afirma a Professora Marlova, do Programa.
4 ANALISE DOS DADOS
Para entender o empreendedorismo dessas pescadoras é
necessário analisar o perfil dessas mulheres: povos das águas
que tem seu território tradicional, ligadas à natureza e que
sofrem na entressafra nos meses de maio a setembro, se
apresentam como pescadoras, porém vendem produtos, comidas
típicas, tomam conta e zelam as casas dos veranistas. Suas
atividades e compromissos são guiados pela maré. São
empreendedoras para sobreviver, nas oficinas do Programa
Chapéu de Palha-Pescador aprenderam artesanato, manipulação
de alimentos, o que foi muito importante para as mesmas.
Melhorar

a

renda

das

pescadoras/marisqueiras,

essas

empreendedoras da vida.
Segundo Leite (2006) o empreendedor é autônomo, e
Calado (2004) afirma empreendedor no Brasil é sobreviver ao
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desemprego e não uma opção profissional. No caso dessas
mulheres é questão de sobrevivência.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo buscou analisar o empreendedorismo
presente nessas mulheres pescadoras, sua sobrevivência diária
quando vão coletar os mariscos, vender tapioca, caldo de cana,
bolos, Avon. Empreendedoras sim, mulheres atuantes nos
movimentos sociais da pesca, que participaram de um programa
de políticas públicas voltadas para pesca artesanal com essas
oficinas que promoveram essa inclusão e que precisa de oficinas
de conserto de motor de barcos, local para comercialização do
artesanato e das comidas feitas pelas pescadoras/marisqueiras.
Ser empreendedoras por sobrevivência em um contexto
vulnerável, um meio ambiente poluído.
São

tantas

as

demandas

que

essas

pescadoras/marisqueiras precisam, com políticas públicas na
área de saúde, um espaço na cidade para comercializar seus
produtos, inclusive o artesanato que aprenderam no Programa
Chapéu de Palha-Pescador, que é um Programa de governo,
uma política pública destinada a minimizar o sofrimento, a falta
de renda no período do inverno, onde os pescadores e
pescadoras ficam sem condições de trabalhar por conta das
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chuvas Entendemos que a função do governo é servir à
população nas suas necessidades. Ser comprometido com a
educação de base e conscientização política.
Como

sugestões

das

respondentes

pescadoras/

marisqueiras para as próximas versões do Programa no
município de Itapissuma para a comunidade da pesca artesanal,
elencamos: manutenção de motor de rabeta (barcos utilizados na
pesca), conserto e construção de embarcações, culinária, oficinas
de estamparia de camisas, artesanato de casca de mariscos,
alfabetização, aulas mais dinâmicas com lugar e horário
adequado para os pescadores e pescadoras, conhecer o mundo
através dos Círculos de Educação e Cultura para transformá-lo.
Para transformar é preciso ter condições de acesso aos cursos
adequados para o ofício da pesca.
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ENTRE A INJUSTIÇA SOCIAL E A RESISTÊNCIA DO
AXÉ: A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA PARA COM AS
RELIGIÕES DE MATRIZES AFRICANAS
Luiz Filipe Ferreira Apolinário1
luizfilipelf@outlook.com

Provisoriamente não cantaremos o amor, / cantaremos o medo dos
ditadores, o medo dos democratas/ cantaremos o medo da morte e
o medo de depois da morte, / depois morreremos de medo/ e sobre
nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas.
Carlos Drummond de Andrade.

RESUMO
A intolerância religiosa é uma prática bastante recorrente no
Brasil, apesar do mesmo ser constitucionalmente laico. E os
principais alvos de tal intolerância são, como mostra uma
pesquisa feita pela Secretaria de Direitos Humanos, os adeptos
de religião afro-brasileira, contabilizando 75% dos casos.
Sabendo disto, este material se propõe a analisar e debater o que
leva um País tão miscigenado quanto o Brasil a ser, no geral, tão
intolerante com a fé alheia, principalmente com a crença de
matrizes africanas. Discutindo as suas vertentes religiosas como
o candomblé, a umbanda, os orixás e seus mitos que por vezes
são alvo de ignorância e demonização, fazendo com que o receio
aos deuses africanos cresça em contrapartida a outras religiões,
maioritariamente branca. Há um verso de Solano Trindade que
muito representa a intolerância em pauta: “Porque negro inda se
esconde pra adorar seu senhor// Branco adora o Deus que quer,
Mas o negro não pode não.”
Palavras-chave: Afro-Brasileira. Intolerância Religiosa.
Matrizes africanas.
1

Estudante do curso de Letras Português/Inglês da FOCCA.

_______________________________________
Scientia Una Olinda Nº17 P. 103 - 121 Out 2018

103

ABSTRACT
Religious intolerance is a recurring practice in Brasil in spite of
being constitutionaly secular. The main targets of this so called
intolerance are, as it is shown in a research made by the s
Secretariat of Human Rights, the adepts of Afro-Brazilian
religion, accounting for 75% of the cases. By knowing it, this
material proposes to analyze and put into debate what makes a
country that has lots of mixed races as Brazil be, in general, so
intolerant with other faiths, especially with a belief of African
mould, without avoiding contemplating the iorubá mythology.
To discuss their strands like “candomblé”, “umbanda”, the
“orixás”’ and their myths, because sometimes they are targets of
ignorance and demonization, making the fear of African gods
grow in counter point with other religions, in the majority white.
There is one verse of Solano Trindade that greatly represents the
intolerance in question: ‘’ Why is a negro still hides himself to
worship his Lord // White people love the God who wish, / But
the Negro can not".
Keywords: African Moulds. Afro-brasilian. Religious
Intolerance.
1 INTRODUÇÃO
As religiões de matrizes africanas são constantes alvos
de casos de intolerância religiosa em todo o mundo. No Brasil as
mais perseguidas são o candomblé e a umbanda. Isso se dá pelo
fato de vivermos em um país historicamente intolerante, que
vem desde a colonização tentando silenciar os socialmente mais
fracos, durante o período de colonização, os índios e logo após
os negros. Apesar de algumas tribos indígenas ainda receberem
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visitas que tentam catequizá-los, os casos de intolerância com as
religiões afro-brasileiras crescem cada vez mais.
Desde a chegada dos pretos escravizados no Brasil que
os mesmos são obrigados a esquecer suas raízes, seus deuses e
adaptar-se ao catolicismo imposto pela sociedade branca e
“burguesa" da época. Entretanto, os africanos que aqui estavam
jamais esqueceram seus orixás, ao contrário, camuflou-os com
os santos católicos: Ogum virou São Jorge, Iansã, a partir de
então era Santa Bárbara e assim sucessivamente. Uma vez isto
posto, eram organizados, às escondidas entre os próprios
traficados, momentos em que eles saudariam os santos pretos
sem fazer muito alarde.
Jorge de Lima lançou em 1947 o livro Poemas Negros,
obra que contém um poema que simboliza toda a força que os
escravizados tinham para em meio a toda opressão e barbárie,
agarrar-se aos deuses africanos:
Rei é Oxalá, Rainha é Iemanjá
Rei é Oxalá que nasceu sem se criar.
Rainha é Iemanjá que pariu Oxalá sem se manchar.
Grande santo é Ogum em seu cavalo encantado.
Eu cumba vos dou curau. Dai-me licença angana.
Porque a vós respeito,
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e a vós peço vingança
contra os demais aleguás e capiangos brancos.
Agô!
que nos escravizam, que nos exploram, a nós operários
africanos,
servos do mundo,
servos dos outros servos. Oxalá! Iemanjá! Ogum!
Há mais de dois mil anos o meu grito nasceu! (LIMA,
2016, p. 68).

“Há mais de dois mil anos o meu grito nasceu!” Este
grito que ecoa até o século atual e ecoará ainda por muito tempo,
é um grito que, como certa vez dissera Solano Trindade: “é o
canto da liberdade”, que vagarosamente “ecoa por todos os
ouvidos” e tenta conquistar o espaço e principalmente respeito.
E é visando essa emblemática questão do grito, por
muitas vezes silenciado, que este material visa discutir a enorme
problemática acerca da intolerância religiosa sofrida pelos
adeptos

de

religiões

cujas

matrizes

sejam

africanas,

contemplando também as misticidades que envolvem a mesma,
seus deuses e, principalmente, relacionar a intolerância religiosa
que é oriunda do racismo.
_______________________________________
Scientia Una Olinda Nº17 P. 103 - 121 Out 2018

106

2 AS RELIGIÕES DE MATRIZES AFRICANAS
O Brasil, apesar de ser um país declaradamente laico,
como atesta o artigo 19 da Constituição Federal
Art.19. Évedado à União, aos Estados, ao
DistritoFederal e aos Municípios: I. estabelecer cultos
religiosos ou igrejas, subvenciona-los, embaraçar-lhes o
funcionamento ou manter com eles ou suas
representantes relações de dependência ou aliança,
ressalvada, na formada lei, acolaboração de
interessepúblico.

O país não traz à prática o que foi teorizado em 1988, já
que no congresso nacional há uma Frente Parlamentar
Evangélica, ou simplesmente, Bancada Evangélica, composta
atualmente por 199 deputados que mesclam sua religião – o
Cristianismo – com a política e questões sociais.
A existência de tal bancada é, inquestionavelmente, um
dos fatores que instiga a intolerância religiosa para com as
religiões de matrizes africanas, que apesar de serem, em sua
maioria, socialmente ativas e um intenso fator cultural, não
formam uma frente no congresso nacional.
As religiões de matriz africana foram incorporadas à
cultura brasileira desde quando desembarcaram no país os
primeiros pretos escravizados e acharam na sua religiosidade
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uma forma de preservar suas tradições, idiomas, conhecimentos
e valores trazidos da África.
Entretanto, falar e principalmente pôr em prática
quaisquer vertentes dessa matriz era quase impossível, tendo em
vista que foi negado aos escravizados também a liberdade
religiosa, fazendo então com que houvesse um sincretismo
religioso.
O continente africano, sendo ainda tão misterioso e
inexplorado, possui uma diversificação cultural gritante e nisto
se encaixa a religiosidade. Todavia, o Brasil apropriou-se de
considerável parte da cultura e mitologia africana, o que
desencadeou várias vertentes religiosas, entre elas estão:
batuque, candomblé, cabula, culto aos Egungun, catimbó,
umbanda, quimbanda, xambá e omolocô.
2.1 Candomblé e Umbanda
O candomblé e a umbanda são as duas religiões de
matrizes africanas que hoje, século XXI, se fazem mais
presentes na cultura brasileira e por consequência disto também
são as mais atingidas pela intolerância religiosa.
No século XIX, a religião dos orixás se espalhou pelo
Brasil, ganhando denominações diferentes e também pequenas
modificações entre seus dogmas. Na Bahia predominou o
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candomblé. Uma vertente que assim como outras é politeísta.
Isto é, religião de muitos deuses.
O politeísmo também ocorre no mundo grego e no
Império Romano, todavia, não se registra inúmeros casos de
intolerância religiosa contra os mesmos. Por que será? Seria
devido ao fato do embranquecimento midiático que se faz acerca
de deuses gregos e romanos? Isto faz pensar que a intolerância
religiosa com o candomblé está diretamente ligada ao racismo.
Porque se for feita uma enquete, em um âmbito escolar, por
exemplo, para eleger quem fará a representação de Zeus e
Ogum, grande maioria almejará ser Zeus. Mas quem quer ser
Ogum?
E tal como Ogum, orixá do minério do ferro, existem
vários outros deuses contemplados pelos candomblecistas. E foi
só a partir de 1960 que o candomblé de origem baiana se
espalhou por todo Brasil, gerando inúmeros casos de
intolerância oriunda pelo fato de estar completamente oposta às
religiões tidas como tradicionais e conservadoras como o
Cristianismo.
O sacrifício de animais, característica forte do
candomblé, é bastante questionado e alvo de críticas e
preconceitos, o que fomenta a intolerância. Todavia, o sacrifício
dá-se, pois na crença da religião em questão os homens precisam
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agradar os deuses para obter algo em troca. Como agradá-los
então? Com comida. Animais são abatidos em oferenda aos
orixás de acordo com a preferência de cada um, entretanto, só
são oferecidas ao orixá as partes que normalmente não são
consumidas pela sociedade, como a pele e o osso.
Reginaldo Prandi narra no livro Mitologia dos Orixás,
de forma subjetiva, o surgimento do candomblé, explicando
de forma

lírica que tal religião deu-se após Olorum, Deus

Supremo, separar a terra do céu, fazendo com que os demais
orixás ficassem irritados pela falta de contato com os mortais,
até que Olodumaré deu uma solução
Os orixás afora tinham seus cavalos, podiam retornar
com segurança ao Aiê, podiam cavalgar o corpo das
devotas.
Os humanos faziam oferendas aos orixás, convidandoos à Terra, aos corpos das iaôs. Então os orixás vinham
e tomavam seus cavalos. E, enquanto os homens
tocavam seus tambores,
vibrando os batás e agogôs, soando os xequerês e adjás,
enquanto os homens cantavam e davam vivas e
aplaudiam, convidando todos os humanos iniciados para
a roda do xirê, os orixás dançavam e dançavam e
dançavam.
Os orixás podiam de novo conviver com os mortais. Os
orixás estavam felizes.
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Na roda das feitas, no corpo das iaôs, eles dançavam e
dançavam e dançavam. Estava inventado o candomblé.
(PRANDI, 2001, p.528).

E foi a partir do candomblé, juntamente com o
Espiritismo francês, que no início do século XX surgiu no Rio
de Janeiro a Umbanda, que foi rapidamente disseminada por
todo país.
A

palavra

umbanda

pertence

ao

vocabulário

quimbundo, de Angola, e quer dizer “arte de curar”. Apesar de
ter sua maior ligação com o Candomblé, também possui grandes
influências do Espiritismo e do Catolicismo, talvez, por isto,
apesar de ainda ser alvo gritante dos intolerantes, não é tanto
quanto o candomblé.
Os orixás fazem-se presentes também na Umbanda,
mas não há, nesta religião, o sacrifício de animais. Entretanto,
além da misticidade dos orixás, nesta vertente religiosa existe
também a crença em outras entidades, como, por exemplo:
caboclos, pretos velhos, baianos marujos, erês e Maria Padilha.
Durante toda a história as religiões de matrizes
africanas sofreram (e sofrem!)
perseguição de grande parte da população. Hoje já se
faz presente a lei nº 11.635 de 27 de dezembro de 2007, que
torna esse o “Dia Nacional de combate ao preconceito
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religioso”. Tal lei não significa que tenha sido dizimada a
intolerância religiosa, apenas assegura o direito de quaisquer
pessoas de exercer sua fé como já garante o artigo 5 da
Constituição Federal
Art.5 VI – é inviolável a liberdade de consciência e
decrença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e suas liturgias.

3 A CHEGADA DA INTOLERÂNCIA RELIGIOSA NO
BRASIL EM 1.500
Quando, em 1500, os portugueses desembarcaram no
que logo passaria a se chamar Brasil e encontraram aqui os
índios nativos, com uma cultura completamente oposta da
europeia, os colonizadores logo viram uma oportunidade de
fazer daquela terra e do povo que nela habitava, um enorme
fundo monetário. Sendo assim, os “homens brancos”, como
eram chamados pelos indígenas, passaram a difundir sua cultura
entre as diversas tribos que tomavam conta do território
brasileiro. Suas vestimentas, alimentação e principalmente sua
religião, em um processo opressor e sem dúvidas maléfico para
a

população

predominante

nas

terras

tupiniquins.

O

egocentrismo e a ganância tomaram conta do psíquico
português, como já afirmou Sérgio Buarque de Holanda: “Para
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espanhóis e portugueses, os valores que ele anima são universais
e permanentes”. Sendo assim, uma vez entendendo a sede de
poder

e

dinheiro

que

os

europeus

estavam

quando

desembarcaram no Brasil, fica mais fácil compreender o
processo de colonização e intolerância religiosa que eles
exerceram.
O poeta Jorge de Lima tem em um de seus poemas,
uma crítica fomentada com certa acidez a respeito do período de
colonização e intolerância religiosa que se deu no Brasil em
1500
Tempos e tempos passaram por sobre teu ser.
Da era de 1.500 [...]
Quem foi que mudou teu leite
teu sangue, teus pés
teu modo de amar, teus santos teus ódios
[...]
Te vendo, medito: foi negro foi índio ou foi cristão?
(LIMA, 2016, p. 69-70).
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O povo português que chegou no Brasil mudando
completamente os costumes de quem já tinha domínio da terra
habitada, ditando suas regras, seus santos, catequizando os
índios, convencendo-os erroneamente de que os cultos
religiososrealizados nas aldeias eram errados e a única forma de
salvar o espírito de coisas malignas seria convertendo-se ao
Catolicismo.
Tendo em vista a arrogância com que os brancos
colonizadores tentaram findar com as religiões de vertentes
indígenas, devido fato de crerem que apenas a religião deles era
intocável e coerente, se tem desde então, casos de intolerância
religiosa cometidos em solo brasileiro. Chega a ser inacreditável
que algo que deu início, no Brasil, em 1500, se perpetue até
2018.
4 OS ORIXÁS E SUAS MISTICIDADES
Os orixás são os deuses de povos africanos, os iorubás,
estes que hoje habitam principalmente a Nigéria e o Benim. Eles
chegaram no Brasil trazidos pelo povo nagô durante o período
de escravidão e aqui espalharam-se, tornando-se parte da cultura
brasileira.
Ao todo sem tem conhecimento de 32 orixás e todos
são, antes de tudo, forças da natureza. Sendo os femininos, em
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sua maioria, associadas às águas: Oxum, por exemplo, está
ligada aos rios. Iemanjá, orixá bastante popular em território
brasileiro, conhecida também como Janaína, é de um grande rio
africano, que na América ficou representado como o mar. Os
masculinos aparecem mais ligados à terra, compreendendo o
solo e subsolo, como Ogum, Omulu e Iroco. Já o ar cabe apenas
a Oxalá e Oxaguiã, orixás da criação. Alguns estão associados a
mais de um aspecto da natureza.
Os antigos iorubás, conhecidos no Brasil por nagô,
cultuavam além dos orixás, seus antepassados, entretanto em
determinado momento, o culto às forças da natureza fundiu-se
com o culto aos antepassados, formando-se uma única religião.
O orixá além de representar a força da natureza, agora era
também o antepassado do grupo, da família ou da pessoa. E
“tudo isso aconteceu na África, muito antes da chegada dos
orixás no Brasil. Muito antes da diáspora negra” (Reginaldo
Prandi).
Todavia, apesar de todo misticismo que envolve os
deuses do povo preto, se pararmos para analisá-los juntamente a
seus mitos, será notório o quão humanizados eles são, uma vez
que os mesmos possuem características típicas dos humanos:
egoísmo, vingança, amor, sede de justiça, entre outros. Uns
possuem alguns desses traços “humanos” mais intensificados,
_______________________________________
Scientia Una Olinda Nº17 P. 103 - 121 Out 2018

115

um deles é Exu orixá da terra, das encruzilhadas. Conhecido por
ser irreverente e bastante vingativo.
Exu promove guerra em família
Um rei e sua família deixaram de prestar as homenagens
devidas a Exu.
Exu não se deu por vencido.
Haveriam de pagar bem caro pela ofensa! Exu procurou
a rainha,
que vivia enciumada porque o rei
só se interessava ela esposa mais nova. Disse-lhe que
faria um feitiço
para ela voltar a ter a preferência do marido. Deu a ela
uma faca e disse que cortasse
um fio da barba do rei para fazer o tal trabalho.
Exu foi à casa do príncipe herdeiro e disse que o pai
queria vê-lo aquela noite;
que fosse ao palácio e levasse seus guerreiros.
Exu foi ao rei e disse que tomasse cuidado, porque a
rainha planejava mata-lo aquela noite.
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O rei recolheu aquela noite,
mas ficou acordado, esperando. Viu então a rainha
entrar no quarto
e dele se aproximar com a faca na mão. Imaginou que
ela pretendia mata-lo
e engalfinhou-se com ela numa luta feroz.
O príncipe, que chegava ao palácio com seus homens,
ouviu o barulho e correu à câmara real com os soldados.
Viu o rei com a faca na mão,
faca que tirara da rainha na luta,
e pensou que o rei ia matar a rainha sua mãe. Invadiu o
quarto com os soldados.
Seguiu-se grande mortandade. O preço fora pago, e alto.
Exu cantava.
Exu dançava.
Exu estava vingado.
(PRANDI, 2001, p.52-53).

E é exatamente por ser tão vingativo que o Bará é
comparado ao demônio cristão, contudo nenhuma das religiões
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de matrizes africanas possuem algo respectivo ao demônio.
Apenas deuses com personalidades distintas.
5 INTOLERÂNCIA
RACISMO

RELIGIOSA

ORIUNDA

DE

Trazer a cultura africana ao debate, em qualquer uma
das suas vertentes – dança, ritmos e até mesmo a culinária – é
geralmente bastante polêmico, principalmente quando se fala
das crenças religiosas desse povo. E foi devido a essa negação
dada por grande parte da população brasileira que foi sancionada
a lei federal de número 10639/03 que determina que os
conteúdos sobre história e cultura africana e afro-brasileira
devem ser abordados em todos os níveis de ensino das redes
privadas e públicas de todo o país. Todavia, apesar da lei estar
em vigor desde 2003, ainda hoje – 2018 – se encontra
facilmente instituições de ensino que não a colocam em prática.
A carência que o Brasil tem de estudar, entender e
respeitar suas origens africanas aparentemente ainda não é
suficiente para fazer a sociedade ir em busca destes
conhecimentos que lhes são garantidos por lei. Mas por quê? O
Brasil é um país
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Apesar do seu papel como agente cultural ter sido mais
passivo que ativo, o negro teve uma importância crucial,
tanto por sua presença como a massa trabalhadora que
produziu quase tudo que aqui sef ez, como por sua
introdução sorrateira, mas tenaz e continuada quere
marcou o amálgama racial e cultural brasileiro com suas
cores maisf ortes. (RIBEIRO, 2015, p. 87).

Entretanto, apesar das claras evidências da herança
cultural africana no Brasil ainda há uma enorme rejeição desses
fatores culturais, principalmente com a religião. Contudo, se
formos fazer uma breve comparação entre uma religião de
matriz africana e o Catolicismo, por exemplo, veremos que as
diferenças não são tão grandes. Então onde estaria o problema?
No fato de que as de matrizes africanas descendem de pretos e a
maioria dos adeptos são gente de cor? Os vários ataques que os
centros de umbanda e terreiros de candomblé vêm sofrendo
ocorrem, principalmente, porque exaltam deuses pretos.
Obviamente outros fatores implicam na intolerância religiosa,
mas é bastante perceptível que oriunda do racismo. Como já
disse Cuti: “a prática do racismo desagrega a sociedade e
impede se potencial humano de se manifestar plenamente”. É o
racismo o ponto de partida para tantas outras formas de
preconceito e intolerância com o povo preto e de axé.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O povo de cor passou por árduas décadas de
silenciamento e opressão vindas por parte de uma sociedade
machista-patriarcal-burguesa e racista. Sendo assim, esse povo
que lutou física e psicologicamente para assegurar-lhes os
direitos que só hoje lhes são garantidos por lei, antes passou por
repressões que os impedia de exercerem até sua fé.
No atual século XXI, entretanto, muitas pessoas negras
exaltam os deuses que antes lhes eram proibidos, em um ato de
coragem e resistência, tendo em vista que os ataques e
perseguições não pararam, do contrário, se tornam cada vez
maiores e mais frequentes, porém “a própria religião, que hoje,
após ser trabalhada por gerações e gerações, constituiu-se uma
expressão da consciência negra.” (Darcy Ribeiro).
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FRAGMENTOS DE MENSAGENS CONTIDAS EM
MENSAGEM, DE FERNANDO PESSOA
Klysmman Lucas de Souza 1
klysmmanl@gmail.com

RESUMO
Fernando Pessoa foi poeta, visionário, profeta, ocultista e
criador de mitos. Pessoa trouxe toda essa problemática em sua
obra Mensagem. À primeira vista, o livro composto por 44
poemas, aparenta tratar apenas sobre a História de sua pátria
Portugal, desejos de uma nação e religiosidade. Essa obra
poética está anos luz à frente do seu povo, mesmo tendo sido
publicada em 1934. Sua obra é carregada de simbologias,
símbolos esotéricos e ocultos. O intuito deste trabalho é trazer
uma análise de como o Misticismo e Ocultismo são abordados
nesse livro, objetivando o livro como um todo e em suas
divisões, analisando de forma detalhada o que alguns dos
símbolos representam, o que os poemas retratam e como ajudam
na construção dos significados que o livro contém. E entender
qual é a Mensagem que Fernando Pessoa deixou aos seus
leitores.
Palavras-chave: Mensagem. Misticismo. História. Ocultismo.
Simbologia.
ABSTRACT
Fernando Pessoa poet, visionary, prophet, occultist and creator
of myths. Pessoa brings all this problematic into his work
Message. At first, the book, consisted of 44 poems, seems to
treat the history of his homeland Portugal, desires of a nation
and religiosity. This poetic work is years beyond its days and
1

Aluno do curso de Letras da UNISÃOMIGUEL.
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people, even though it had been published in 1934. His work is
loaded with symbologies, the esoteric and occult. The objective
of this study is to analyze how the mysticism and occultism are
approached in his book, analyzing the book as a whole and in its
divisions, as well as in details some of its symbology and how
these symbologies help the book’s formation and its meanings.
Therefore, it is a try to understand what is Message Fernando
Pessoa left to us.
Keywords: Message. Mysticism. History. Occultism.
Symbology.
1 INTRODUÇÃO
Mensagem, é único livro publicado pelo autor
português Fernando Pessoa em 1934, ainda em vida – com seus
poemas feitos ao decorrer da vida. Fernando Pessoa se inscreve
no Antero de Quental2, Prêmio de poesia instituído pelo
Secretariado de Propaganda Nacional de Lisboa e ganha em
segundo lugar com seu livro de poemas Mensagem.
Publicado dentro da má fase social portuguesa,
Mensagem é uma obra que lê outra, e está inserida em uma
tradição de releituras de mitos, como havia feito o seu
antecessor Camões, que consiste no resgate e reforço de seus
mitos tradicionais, do sentimento de identidade cultural e
nacional, por vezes aplacado pela estabilidade políticoeconômica. Pessoa, marcado por um cenário político “pobre”,
2Antero

Tarquínio de Quental foi um escritor e poeta português do século XIX que
teve um papel importante no movimento da Geração de 70.
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“deprimido” e “mesquinho”, aguardaria a chegada de um
“Super-Camões” (PESSOA, 1912)3, e a Europa, de uma
“mensagem civilizacional”. Fernando Pessoa se apossa das
características saudosista de poesia a saudosista-nacionalista e
poesia lírica, movimento literário liderado pelo seu amigo
Teixeira de Pascoaes 4. Os poemas mais antigos de Mensagem
datam ainda desse período saudosista. Justamente protagonizado
por aqueles que contribuíam com A Águia5. E escreve 44
poemas que constituem seu livro denominado Mensagem, que a
princípio se chamaria Portugal, mas de última hora, por
conselho de seu amigo, resolveu mudar para o título que
conhecemos hoje. Usando como artifícios os temas:Religiosos,
porque Pessoa se espelha em uma profecia feita por Padre
Antônio Vieira acerca do D. Sebastião e o anseio de expandir o
Cristianismo e compõe uma boa parte de seus poemas com base
nessa profecia. Nacionalistas, pois o livro traz recortes da
história de Portugal, desde o seu passado, presente e futuro
desejado da nação. Pessoa também faz um contraste entre
religiões, crenças e mitos, daí o tom Místico aos seus poemas e

Nova Poesia Portuguesa Sociologicamente. Ensaio para “A Águia”, 2ª Série, Nº 4,
Abr. 1912, pp 101-107.
4 Joaquim Teixeira de Vasconcelos (1877-1952). Dirige A Águia em 1912, figura
central do Saudosismo.
5 1910: revista A Águia: revista da renascença portuguesa. Teixeira de Pascoaes:
Saudosismo.
3
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Ocultos devido à sua transição do Saudosismo para o Paulismo,
depois para o Interseccionismo e Sensacionismo, passagem por
três campos da poesia saudosista, fazendo uso deliberado ao
culto do ”vago”, ao “sutil” e ao “complexo” e também por conta
do uso de símbolos e signos através das palavras. Pessoa faz
uma – Mensagem, obra prima não só para Portugal, mas sim
para toda a humanidade.
Portugal estava inserido em um contexto de renovação
política e do ressurgimento do nacionalismo lusitano, gerando
duas correntes literárias: os saudosistas e os integralistas de
mentalidade fascista. Pregava-se uma volta ao passado,
evocando o Quinto Império, O Sebastianismo, as glórias de Os
Lusíadas e as grandes navegações. Com textos datados a partir
de 1913, Mensagem e seus 44 poemas são divididos em três
partes de maneira complexa e baseada nos símbolos do brasão
português.
A primeira parte do livro chamada de BRASÃO, é
destinada à definição espacial e temporal da nação e faz
correlação poética com as armas do brasão de Portugal, o que
serviu de modelo para criação dos poemas. Na segunda parte
MAR PORTUGUÊS, voltamos às grandes navegações, período
em que começou a se expandir territórios através das rotas
marítimas. Portugal foi o pioneiro nas navegações, pois teve o
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investimento da burguesia e da nobreza que visava o possível
lucro. Na terceira parte denominada O ENCOBERTO, o poeta
evoca o D. Sebastião, o mito sebastianista e a crença do quinto
império, os sonhos de grandeza, expansão do Cristianismo e
sobretudo, as conquistas ultramarinas. Cada texto sugere um
clima de magia e mistério em torno de presságios e
adivinhações. O poeta se volta para as indagações e as visões
proféticas do que está por vir. Fernando Pessoa era tido como
um poeta visionário com alma de profeta, portanto, seu livro
também é conhecido como livro-profecia. Daí o tom enigmático
e místico por conta do desencanto e expectativas da atualidade.
Todos os 44 poemas podem ser lidos separadamente, mas não
podemos negar que eles formam um só, abordando temas tais
como: a pátria Portugal, mistura de elementos épicos e líricos,
místicos e ocultos, assim como nos mitos camonianos. Para
Fernando Pessoa (PESSOA, 1993, p. 92), um mito poderia não
ser verdade, mas ser verdadeiro, pois Pessoa se dizia um criador
de mitos. Em sua qualidade total, os versos de Mensagem são
rimados e o predomínio absoluto é para as rimas alternadas. O
livro é uma verdadeira polifonia, em face do andamento
uniforme da Epopeia Camoniana. É um poema narrativo que
conta a história de Portugal de maneira ordenada e de estrutura
uniforme entre passado, passado/presente e futuro da nação.
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Porém, Mensagem não é uma obra narrativa, o poema faz
referências a fatos e personagens históricos, às vezes de forma
indireta e metafórica, às vezes só nos títulos dos poemas.
A obra sugere uma releitura da história de Portugal em
três fases: ascensão, apogeu e declínio. Mensagem, é a plena
reabsorção da essência de Portugal pelo mito, poemas
nacionalistas, místicos e acima de tudo, ocultista. Mais do que
um livro de caráter nacional, a obra ganha dimensões universais
ao sondar o enigma da condição humana. Os fatos grandiosos e
os atos heroicos que são narrados no livro, não passam de
indícios de uma vontade maior que muitas vezes é designada
pela vontade de Deus, uma metáfora de auto separação humana,
o impulso que move o homem para ascensão espiritual, esta obra
é uma concepção metafísica da história portuguesa. Pessoa
conseguiu refazer as matrizes da poética portuguesa por base de
uma re-historicização e remitologização e alcançou um feito
semelhante ao de Camões. À medida que o ciclo camoniano
termina, Pessoa começa um novo ciclo, o ciclo pessoano. É
preciso perceber e entender que Fernando Pessoa não só
assimilou o passado lírico do seu povo, mas refletiu em si
mesmo as inquietações humanas na primeira parte do século
XX.
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Fernando pessoa é um dos casos mais complexos e
estranhos, senão único dentro da Literatura Portuguesa,
tão fortemente perturbador que só o futuro virá a
compreendê-lo e julgá-lo como merece. (MASSAUD,
2013)

Fernando Pessoa deixa cinco recomendações para os
leitores que se aventurarem a ler a sua obra, antes de irmos para
as recomendações devemos prestar atenção no numeral 5, por
que Fernando Pessoa nos deixaria recomendações e sendo cinco
delas? Com base em uma análise pessoal diante de toda a obra e
sua

estrutura

e

mensagem

contida,

façamos

uma

observação/comentário, pois não vi ninguém dissertando acerca
das recomendações. O numeral 5 aqui nesta parte, junto com as
recomendações de leitura, tem muito a ver com o sentido geral
da mensagem e os desejos que a Mensagem nos traz. Este é o
número da Cabala que corresponde ao pentagrama, à estrela de 5
pontas (Quinto Império). O número 5 representa o Homem
perante o Universo, aquele que conecta o homem aos Céus e
Deus, de tal forma é a representação da liberdade, da evolução,
evolução esta que seria uma evolução espiritual com a acessão
do Quinto Império e o D. Sebastião sendo a ponta da pirâmide, o
império intelectual e religioso-do sentimento de aventura que
nos leva ao crescimento. Pois bem, voltemos às recomendações,
são elas: Simpatia; que pode ser caracterizado como uma
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conexão entre os símbolos ali presentes que o interprete está
disposto a interpretá-los. A Intuição; que é o sentimento que vai
além do texto e símbolos. Inteligência, que nos dá o
discernimento para analisar, decompor e reconstruir os símbolos
dos textos e relacionar no alto o que está embaixo.
Compreensão, é o conhecimento de outras matérias que irá
influenciar no nosso entendimento dos símbolos, uma vez que o
símbolo seja iluminado por várias luzes, relacionado com vários
outros símbolos, pois que, no fundo, é tudo o mesmo. Assim
certos símbolos não podem ser bem entendidos se não houver
antes, ou no mesmo tempo, o entendimento de símbolos
diferentes. E por último a Graça, que é a mão do Superior
Incógnito, o Conhecimento e a Conversação do Santo Anjo da
Guarda, entendendo cada uma destas coisas, que são a mesma
da maneira como as entendem aqueles que delas usam, falando
ou escrevendo.
Tudo, por tanto, que se disser como análise e
julgamento de sua poesia, não passa de uma tentativa
provisória de compreender uma insólita personalidade
literária e uma obra de carregada e densa problemática.
(MASSAUD, 2013).

2 OCULTISMO EM PESSOA
Como o próprio nome do título sugere, podemos ter
duas interpretações: a primeira é a personificação do ocultismo
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em Fernando Pessoa e na sua poesia, a segunda é a interpretação
de fato, da palavra ocultismo e alguns de seus significados à luz
da Cabala6 e textos ocultistas do próprio Fernando Pessoa.
Há muitas Cabalas, e é difícil acreditar que não
possamos atingir a união com Deus, seja o que for que
se entenda por isso, a não ser que estejamos
familiarizados com o alfabeto hebraico. (PESSOA,
1934, P. 59).

Para começar, Cabala vem do hebraico Kabbalah, que
faz a interpretação ou método interpretativo das escrituras
bíblicas do Antigo Testamento, com base em alegorias e outras
operações e recursos simbólicos, envolvendo anagramas,
transposições de letras, etc., a atribuição de valores numéricos às
letras do alfabeto hebraico e de significado aos números. O fato
da sua obra ser dividida em três partes e seu nome Mensagem,
que a priori seria Portugal, terem representações simbólicas
numéricas à luz dos estudos cabalistas, não é meramente
coincidência. Pessoa era um ocultista nato, e sempre usou essa
“técnica” em seus textos. Após a sua morte e a divulgação de
textos pessoais e a revelação de sua biblioteca, essa afirmação se
tornou cada vez mais evidente. Em Mensagem não foi diferente,
à primeira vista ou impressão desse livro, se dá de fato que o
6Sistema

filosófico-religioso judaico de origem medieval (XII-XIII), mas que integra
elementos que remontam ao taumatúrgica; afirma que o universo é uma emanação
divina, tendo grande importância a interpretação e deciframento dos textos bíblicos
(Antigo Testamento).
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livro é uma mensagem, uma forma de comunicação entre
Fernando Pessoa e Portugal. Mas se analisarmos os nomes
“Portugal e Mensagem”, veremos que possuem o mesmo
número de 8 letras, número de letras por sílaba e com posições
iguais de vogais e consoantes Po/rt/ug/al e Me/ns/ag/em.O
número 8 para os estudos cabalísticos significa o equilíbrio
cósmico, a ressurreição, a transfiguração, que sucede aos 7 dias
da Criação. Já à luz de estudos ocultistas, o numeral 8 é uma
representação do símbolo do infinito, trazendo então a harmonia
perfeita

entre

o

consciente

e

inconsciente,

sugere

a

imparcialidade e a capacidade de julgar seus atos como dos
outros. Já que toda a Europa e o mundo estavam em processos
de desenvolvimento a todo custo, o que impedia Portugal de
fazer o mesmo, de lutar com sua força, expandir seu território e
se tornar uma nação com o intelecto puro e divino. Podemos
também extrair da palavra “Mensagem” a seguinte expressão
ensgemma. Significando, “ente em gema”. Sugerindo a ideia de
que Portugal é a gema em sua essência. Para os místicos e
magos, a gema é muito poderosa, pois pode significar infinitas
possibilidades de criar, recriar, renovar ou ressurgir, assim como
era o desejo de Fernando Pessoa de renovar Portugal, de
ressurgir os tempos antigos. Outro fragmento encontrado na
palavra “Mensagem”, é se nós fizermos o recorte da palavra,
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deixando então meagens, esse escrito é também em latim, mas
meagens significa “minha gente, minha família, minha raça”.
Pessoa transmite essa – mensagem, para sua nação, sua raça de
heróis sonhadores – os portugueses. Para Fernando Pessoa, nós
não éramos nada mais além do que números.
Os 3 mundos: o mundo causal, o mundo intelectual e o
mundo numérico. A realidade do mundo «material»
(tomado este adjetivo na mais lata das acepções)
depende do Número. Neste mundo – resultado somos,
todos os entes, meros números. (PESSOA, 1968. P.
63).

A escolha na divisão de seu livro ser em três partes
também tem o significado místico e oculto do número 3. Este,
faz relação com as ciências ocultas e mundo esotérico7, é um
número cabalístico e representa a trindade divina:Pai, Filho e
Espirito Santo. O número da expressão da totalidade, da
perfeição nada pode ser acrescentado a ele, o número perfeito
nas teorias ocultistas, o numeral 3 também representa os três
mistérios, o triângulo mágico, representa o homem enquanto
filho do Céu e da Terra. E é ligado também à comunicação e à
espiritualidade.

Esoterismo – doutrinas que só devem ser comunicadas a “iniciados”, ligando-se a
sua transmissão muitas vezes a práticas rituais de um culto e a comunicação de
doutrinas de índole profética ou divinatória. Por vezes, sinónimo de ocultismo.
7
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3 TEXTOS PARA ANÁLISE
“Benedictus

Dominus

Deus

noster

quit

dedit

nobissignum”. Bendito Deus nosso Senhor que nos deu o sinal.
Essa expressão é inspirada no movimento rosa-cruz8. De uma
obra

maçônica

Rosa-Cruciana,

com

o

título

De

MysteriisRosaeRubecae et AureaeCrucis9, com autoria de
FratrerAchad discípulo de Aleisteir Crowley, que a propósito era
amigo de Fernando Pessoa. Nessa obra é encontrada uma
passagem muito parecida com a que Pessoa usa para iniciar sua
obra Mensagem. “Magister IessusChristus – Deus est Homo Benedictus Dominus Deus NosterquitdeditnobisSignum”, que
traduzida fica Mestre Jesus Cristo – Deus feito Homem –
Bendito sejas Deus nosso Senhor, que nos deste o seu Sinal”.
Fernando Pessoa utiliza essa expressão para nos avisar, leitores,
que essa obra foi e é um sinal de Deus para Portugal.
Não vamos aqui nos ater à métrica, sonoridade ou
rimas. Iremos analisar os aspectos ocultos e místicos dentro dos
poemas: Parte I – Brasão; O dos Castelos, D. Sebastião Rei de
Portugal. Parte II – Mar Português; O Monstrengo, Mar
8Sétimo

e último grau ou a quarta ordem do rito francês da maçonaria, que tem por
símbolos fundamentais o pelicano (filantropia), a cruz (justiça e imortalidade) e a rosa
(segredo). Movimento filosófico que se popularizou na Europa no início do século
XVII após a publicação de vários textos que pretendiam anunciar a existência de uma
ordem esotérica até então desconhecida para o mundo.
9 Link para acessar essa obra http://www.acc.umu.se/~stradh/magick/Mysticism/inri
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Português. Parte III – O Encoberto; D. Sebastião, O Quinto
Império.
O título nessa primeira parte Brasão faz referência ao
símbolo da nobreza de seu povo. O brasão também tem o intuito
de distinguir e identificar pessoas de um mesmo grupo, família,
religião. Pessoa faz o uso dessa “identificação” com os atos de
nobreza vindo da sua pátria. Aparece também um escrito em
latim antes dos poemas bellumsinebello, que significa “guerra
sem guerrear”. Mantendo assim, a nobreza de uma nação.
Portanto, todo o clima que gira em torno da primeira parte
brasão,é baseada na gnosis10de Fernando Pessoa. Essa primeira
etapa de seu livro é constituída por 19 poemas, se usarmos a
numerologia11 para fazer a análise desse número veremos o
seguinte esquema: 1+9 = 10 = 1+0 = 1. Obtivemos o número 1
como resultado, número de unidade de início, número criador.
Iniciando então o primeiro capitulo de seu livro.

10Conjunto

de correntes filosófico-religiosas sincréticas que chegaram a mimetizar-se
com o Cristianismo. Ensinamentos religiosos secretos, a busca pela sabedoria divina.
11Numerologia onomástica é uma pseudociência ou onomástica que recorre à
simbologia dos números e a operações matemáticas.
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PRIMEIRA PARTE: BRASÃO
Bellumsinebello
I.

OS CAMPOS

O DOS CASTELOS
A Europa jaz, posta nos cotovelos:
De Oriente a Ocidente jaz, fitando,
E toldam-lhe românticos cabelos
Olhos gregos, lembrando.
O cotovelo esquerdo é recuado;
O direito é em ângulo disposto.
Aquele diz Itália onde é pousado;
Este diz Inglaterra onde, afastado,
A mão sustenta, em que se apoia o rosto.
Fita, com olhar esfíngico e fatal,
O Ocidente, futuro do passado.
O rosto com que fita é Portugal.

Pessoa descreve como um subtítulo “Os Campos”, que
são os campos simbólicos das lutas pelas “Quinas”. Com esse
subtítulo, dá-se também a ideia de onde nasceram os castelos
portugueses. As simbologias usadas nesse poema por Fernando
Pessoa fazem relações a um corpo deitado, a Europa, e
analisando as posições geográficas onde está inserido Portugal.
/A Europa jaz, posta nos cotovelos/, a Europa jaz, como um
corpo que está deitado e apoiado em seus cotovelos. /De Oriente
a Ocidente jaz, fitando/, está deitada de Oriente a Ocidente
olhando para o Oceano Atlântico. Indo para a segunda estrofe do
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poema, temos: /O cotovelo esquerdo é recuado/, imaginando o
corpo-Europa com o seu cotovelo esquerdo recuado, logo em
seguida /O direito é em ângulo disposto/, ele então coloca a
Europa com o cotovelo reto, /Aquele diz Itália onde é pousado/,
seu cotovelo esquerdo está sobre a Itália, /Este diz Inglaterra
onde, afastado/, e seu cotovelo direito fica sobre a Inglaterra.
Dando continuidade na terceira estrofe /A mão sustenta, em que
se apoia o rosto/, essa mão que sustenta o rosto, está sobre a
Inglaterra. Portugal segue a aventura marítima Inglesa. /Fita,
com olhar esfíngico e fatal/, Portugal olha com um olhar místico
e decidido, sério (fatal), esse corpo que antes estava deitado,
toma a forma de um rosto místico da esfinge que olha em
direção ao futuro, para onde a Europa e o seu corpo juntamente
com seu olhar, tem que se direcionar. /O rosto com que fita é
Portugal/, o rosto que olha é Portugal, o olhar do futuro da
Europa é Portugal, só eles têm esse olhar futurista, com sua
visão

privilegiada

da

posição

geográfica.

Daí

o

seu

desenvolvimento nas corridas marítimas.
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D. SEBASTIÃO, REI DE PORTUGAL

Louco, sim, louco, porque quis
grandeza
Qual a Sorte a não dá.
Não coube em mim minha certeza;
Por isso onde o areal está
Ficou meu ser que houve, não o que
há.
Minha loucura, outros que me a
tomem
Com o que nela ia.
Sem a loucura que é o homem
Mais que a besta sadia,
Cadáver adiado que procria?

De acordo com Camocardi, a dimensão real do livro
consistia na estruturação do passado histórico de Portugal, a
começar pelo início da nação até às conquistas ultramarinas e,
por fim, a decadência dos tempos modernos. Em “As quinas”,
conta com cinco poemas os pontos cruciais da história. O quinto
poema, que encerra essa parte, relata a história de D. Sebastião,
último Rei de Avis. Dom Sebastião sai de Portugal com o intuito
de reconquistar Jerusalém ao catolicismo. Nisso, havia
interesses materiais, envaidecedores e religiosos. D. Sebastião
queria grandeza, mas não conseguiu. Na luta por essas
conquistas houve muitas batalhas violentas, seu corpo some e
jamais foi encontrado. Neste poema, Fernando Pessoa trata do
sonho, mas como loucura. Porém, uma loucura que era de certa
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forma “boa”. A loucura/sonho de D. Sebastião que era
conquistar Jerusalém para o catolicismo. E se substituirmos as
palavras sonhador e sonho em vez de louco e loucura, a
mensagem do poema será transmitida mais facilmente. Outro
ponto importante dentro do mesmo poema se deu no aspecto
metafísico, por ele considerar D. Sebastião o 5º ponto da
pirâmide, o mais elevado. Com base nisto, se olharmos uma
pirâmide de cima, veremos as quatro bases iguais, mas se
olharmos de frente veremos o quinto ponto, o topo. Por isso
considerava D. Sebastião superior. A grandeza que ele buscava
através de guerras, na qual era obcecado, é da índole e não por
sorte, mas sim com coragem. D. Sebastião não era suficiente
para conter o que havia proposto e acabou por ser sua maior
conquista, apesar da morte, mas o levou a ser um mito, o mito
renascido. Principalmente por ele sonhar algo maior, para além
de nós mesmos. /Louco, sim, louco, porque quis grandeza/, ele
foi considerado louco por querer demais, /Qual a sorte a não dá/,
louco por procura para além da sorte, /Não coube em mim
minha certeza/, a sua vontade pela grandeza era tanta que não
conseguiu contê-la, /Por isso onde o areal está, ficou meu ser
que houve, não o que há/ por essa razão de ter morrido,
sucumbiu no areal (África – batalha de Alcácer-Quibir onde
aconteceu a guerra), ficando por lá o seu corpo, mas não o seu
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mito. A grandeza que D. Sebastião procurava era a glória, e para
isto arriscou tudo. /Minha loucura, outros que me a tomem/, o
desejo dele era que outros guerreiros tivessem a mesma ambição
que ele, /Com o que nela ia. Sem a loucura o que é o homem/,
sem o desejo por algo, nesse caso o sonho por algo, o que é do
homem sem um sonho ou desejo, sem a sua loucura. /Mais que a
besta sadia, cadáver adiado que procria? /, ele diz que não são
nada mais do que animais com saúde, alguém que tem filhos
uma família, mas espera pela morte. D. Sebastião e seus desejos
e sonhos, foram chamados de “loucura” por Fillipe II da
Espanha, quando foi convidado a se juntar à expedição. Loucura
porque eles não tinham um exército preparado e nem um líder
experiente.
Nesta segunda parte da obra – Mar Português, ela é
constituída por 12 poemas. A simbologia e os significados
ocultos deste número são muitos, a plenitude de que um ciclo
está se fechando, podemos também dizer que cada poema tem
um signo, levando em consideração os 12 signos do zodíaco, 12
meses do ano, 12 tribos de Israel, 12 cavaleiros da Távola
redonda. Pessoa procura simbolizar a essência do ideal de ser
português evocando o Mar e o Sonho. Os poemas são dedicados
à conquista, à posse dos mares, com destaque para as figuras
históricas do Infante, de Diogo Cão (“Padrão”), de Bartolomeu
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Dias, dos Colombos, de Fernão de Magalhães, de Vasco da
Gama e, novamente, D. Sebastião – com destaque, igualmente,
para a ilha de sonho figurada em “Horizonte” – e para o mar,
local de todos os medos, dores e coragens, figurados em ‘O
Mostrengo’ e ‘Mar Português’. Nós propomos analisar o esforço
heroico na luta contra o Mar e a ânsia pelo desconhecido e seu
significado místico. Aqui merecem especial atenção os
navegadores que percorreram o mar em busca da imortalidade, e
aos seus atos de em nome da nobreza do brasão. Cumprindo um
dever individual e pátrio (realização terrestre de uma missão
transcendente). Pessoa faz o uso da expressão Possessiomaris,
“posse do mar”. Essa “posse do mar” que agora Portugal tem, é
uma afirmação na tristeza do descobrimento e nos indícios de
que há novos horizontes cada vez mais longe. Logo no início
aparecem-nos as desgraças causadas pelo mar, retratadas através
das tantas lágrimas derramadas para que houvesse as conquistas,
e das famílias que sofriam quando os marinheiros não
retornavam. Surge então o questionamento se valeu a pena
enfrentar tudo por essas conquistas, e ele mesmo responde que
tudo vale a pena quando a alma do ser tem aspirações infinitas,
vontades insaciáveis.
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SEGUNDA PARTE: MAR PORTUGUÊS
MAR PORTUGUÊS
Possessiomaris

Ó mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães
choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!
Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu

O poema ‘Mar Português’ é uma contribuição à história
marítima, e Pessoa usa termos simbolistas de forma intencional
para demonstrar essa contribuição. Fernando Pessoa vai ao
longo dos poemas deixando de lado a epopeia em favor da
profecia, como já mencionado anteriormente. A mensagem de
Mensagem, é baseada em relatos que vão do real para o ideal, do
físico para o metafisico, do passado para o futuro. Na análise
contextual da primeira estrofe, descobrimos que Pessoa isola o
“Mar Português” dos outros poemas, onde ele poderia ter falado
ou mencionado o Mar. Ele faz isso porque para ele, o Mar
Português é um mar simbólico, marcado pelo sofrimento das
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descobertas portuguesas, por isto essa atenção especial para esse
poema, que também é considerado por muitos ser o mais belo de
toda a Mensagem. /Ó mar salgado, quanto do teu sal, São
lágrimas de Portugal/, quanto do sofrimento esse mar português,
um mar salgado com lagrimas de toda uma nação, /Por te
cruzarmos, quantas mães choraram/, devido às buscas das
conquistas marítimas, muito jovens foram e não voltarem,
muitas mães choraram, /Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar!
/, filhos e parentes que sofreram a morte dos pais, noivas
sofreram a morte de seus prometidos, tudo isso em nome da
pátria e da conquista do mar. Tendo passado por todas as
dificuldades e sofrimento nessa primeira parte do poema, o
poeta faz o questionamento logo em seguida, /Valeu a pena?
Tudo vale a pena, se a alma não é pequena/, ora valeu a pena
todo esse sacrifício? Mães, filhos, pais e esposas chorando em
nome das conquistas marítimas para Portugal? Na estrofe
seguinte ele responde que tudo vale a pena se você tem ambição
no que faz, nenhum sofrimento é em vão. /Quem quer passar
além do Bojador, tem que passar além da dor/, quando cita o
Cabo do Bojador, fala de um caminho longo, cercado de recifes,
onde a neblina tapava a visão dos navegantes, e os que ali
passavam não retornavam. Acredita-se que era ali onde acabava
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o mundo, e a neblina era a evaporação das águas ferventes que
caíam no inferno que havia lá embaixo. E finaliza com /Deus ao
mar o perigo e o abismo deu, Mas nele é que espelhou o céu/,
Deus fez o mar perigoso como um abismo, mas também fez o
céu sendo o espelho do mar. O mar tremendo e assustador, tem
como seu irmão o céu que é lugar de luz e calma. Então, no
poema é dito que para passar por esse bojador teriam que
superar as dores, uma das formas de transcendência, superar a
dor para conseguir as conquistas que a alma anseia. Como uma
espécie de sacrifício, assim como toda figura religiosa ou
mística nos ensina a passar pela dor, para daí então, alcançar a
sua plenitude, a sua transcendência.

O MONSTRENGO
Mostrengo que está no fim do mar
Na noite de breu ergueu-se a voar;
A roda da nau voou três vezes,
Voou três vezes a chiar,
E disse: «Quem é que ousou entrar
Nas minhas cavernas que não desvendo,
Meus tetos negros do fim do mundo?»
E o homem do leme disse, tremendo:
«El-Rei D. João Segundo!»
«De quem são as velas onde me roço?
De quem as quilhas que vejo e ouço?»
Disse o mostrengo, e rodou três vezes,
Três vezes rodou imundo e grosso.
«Quem vem poder o que só eu posso,
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Que moro onde nunca ninguém me visse
E escorro os medos do mar sem fundo?»
E o homem do leme tremeu, e disse:
«El-Rei D. João Segundo!»
Três vezes do leme as mãos ergueu,
Três vezes ao leme as reprendeu,
E disse no fim de tremer três vezes:
«Aqui ao leme sou mais do que eu:
Sou um povo que quer o mar que é teu;
E mais que o mostrengo, que me a alma teme
E roda nas trevas do fim do mundo,
Manda a vontade, que me ata ao leme,
De El-Rei D. João Segundo!

O poema ‘O monstrengo’ tem sua temática sobre os
medos dos navegantes, os mistérios que era a navegação, a fim
de abordar a coragem que tinham diante das dificuldades do
mar. A presença do monstrengo surge para que desistam da
viagem, mas em contrapartida há um povo que não desiste da
missão. Ele, o monstrengo, localizava-se na noite escura que
seria o fim do mar com suas expressões carregadas de mistério e
terror. A ligação do marinheiro com o rei é como se houvesse
uma voz a incitar o marinheiro ao cumprimento de sua missão.
A personificação do monstro funciona como símbolo das
ameaças e perigos do mar. Então, temos a presença dos perigos
marítimos e o homem do leme que representa a figura do herói
que rompe com esses medos e cumpre com sua missão.
O mostrengo surge assim logo rodeado de mistério,
pois localiza-se /no fim do mar/ (noite escura). O mistério está
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também na expressão /três vezes/ (que se repete sete vezes ao
longo do poema). O número três, como dito anteriormente, é um
número cabalístico. A simbologia deste e de outros números
contribui para lhe conferir um sentido oculto e esotérico. Notase que a expressão referida aparece três vezes em lugar de
destaque, no fim do terceiro verso de cada estrofe, que são três e
que têm cada um dos poemas nove versos (múltiplo de três e
aparece três vezes o refrão /El Rei D. João Segundo/ que tem
seis sílabas (múltiplo de três). O mostrengo é caracterizado de
forma indireta nesta primeira estrofe. São as suas ações que se
descrevem: realiza movimentos circulares intimidadores e
sitiantes à volta da nau, e as suas palavras são ameaçadoras –
vive em /cavernas/ que ninguém conhece de /tetos negros do fim
do mundo/ e /escorreos medos do mar sem fundo/. Estas últimas
expressões estão também carregadas de mistério-terror. A
dinâmica agressiva do texto é ainda sugerida pela abundância de
formas verbais que traduzem movimentos incontroláveis,
violentos, de terror. /ergueu-se a voar/, /voou três vezes a chiar/,
/ousou/, /tremendo/. Para que a descrição deste ambiente de
terror contribui a linguagem visual, fazendo apelo às sensações
visuais e auditivas. /Noite de breu/, /tetos negros/. É também
impressionista a linguagem que nos dá a localização espaço
temporal da situação /à roda da nau/, /no fim do mar/, /nas
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minhas cavernas/, /meus tetos negros do fim do mundo/. A
emoção dramática está patente nesta primeira estrofe através não
apenas dos aspectos já mencionados, mas também através da
expressividade das metáforas e até imagens contidas em /nas
minhas cavernas/, /meus tetos negros do fim do mundo/. Estas
traduzem o mistério impenetrável de qualquer coisa medonha.
Outro recurso estilístico que merece destaque ao nível
morfossintático é a anáfora nos dois primeiros versos, acentua a
procura do mostrengo do responsável pelo seu desassossego. À
gradação crescente da irascibilidade do mostrengo corresponde a
resposta do marinheiro que já treme primeiro e depois fala. Há
um crescendo na coragem e valentia do homem do leme. Volta a
aparecer nesta última estrofe nos dois primeiros versos a anáfora
associada ao simbolismo do número três. Também o Mostrengo
e o homem do leme são figuras simbólicas, como já nos
apercebemos.
A terceira parte do livro Mensagem é O Encoberto,
regida por 13 poemas, duas partes com cinco e uma com três.
Um fato curioso e que gera muita discussão é que em
Apocalipse 13, a Bíblia faz referência ao falso profeta. E aqui
fica o questionamento, seria Fernando Pessoa um falso profeta?
Claro que não podemos fazer a leitura literal de textos ocultistas,
muitas vezes o autor se expressa de um jeito e faz ou fala de
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outro. Mais uma vez a gnosis pessoana entra nessa terceira
parte. E tem o seguinte estrito Pax in Excelsis, “paz nas alturas
ou paz nos céus”. E traz uma mensagem de paz e fraternidade. O
seu tema gira em torno do Quinto Império e “O Desejado”, “O
Esperado”, que virá para tornar esse futuro império realidade.
Tem três partes, a primeira, ‘Os símbolos’ trata da simbologia
do tema, D. Sebastião, o Rei que desapareceu (morreu) em
guerra, mas nasceu para o mito com a promessa que ficou de
voltar para conduzir a nação à glória. A segunda, é ‘Os Avisos’,
de interpretação mais imediatista, tratando daqueles que
anunciam a vinda do “salvador” português. A terceira e última
parte é ‘Os Tempos’. As referências feitas a Dom Sebastião e o
Quinto Império no livro Mensagem, embora oculto, parece
mostrar a intencionalidade de Fernando Pessoa ao usar alguns
tipos de pontuação, na presença de paradoxos e dos impérios
passados. O poema mostra 3 momentos do império português:
nascimento, realização e morte. Porém não uma morte
permanente, pois traz uma ideia de renascimento que será um
novo império, futuro e espiritual. Ele encontra-se na terceira
parte do livro, O Encoberto (a ideia de que na morte do império
tenha a fé na ressurreição e surgimento de um novo império na
civilização, espiritual e moral, que seria esse quinto império).
Esse renascimento se dá por meio de símbolos e avisos.
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TERCEIRA PARTE: O ENCOBERTO
Pax in Excelsis
D. SEBASTIÃO
Esperai! Cai no areal e na hora
adversa
Que Deus concede aos seus
Para o intervalo em que esteja a alma
imersa
Em sonhos que são Deus.
Que importa o areal e a morte e a
desventura
Se com Deus me guardei?
É O que eu me sonhei que eterno dura
É Esse que regressarei.

A morte nessa primeira parte do poema é tratada como
um momento de transição entre a vida e o encontro com Deus –
a morte. A 3ª parte de Mensagem é a mais assumidamente
messiânica e sebastianista – o Rei sonhador é agora o Rei
Encoberto, aquele que virá, segundo as profecias de Bandarra e
a visão do Padre António Vieira, em uma manhã de nevoeiro,
fazer, de novo, a Hora. A hora é o fim da obra que vai sendo
descrita ao longo da Mensagem, mas essa Hora não é percebida
devido ao seu tom enigmático e místico, nós nunca sabemos que
hora é essa e quando essa hora vai chegar. Podemos dizer que,
essa hora é a realidade que está se consumando, então eis um
paradoxo. Como falar avisar a hora sem falar dela? Isso se
prolonga até o final de sua obra onde nós vemos a hora da
Mensagem se concluir e o renascimento de Portugal.
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A Mensagem, usa o ocultismo na criação do herói “O
Encoberto”, que se mostra no mito de Dom Sebastião. Há de se
notar que o ocultismo leva a um sentimento de mistério, algo
não entendido pela maioria dos seres mortais. Daí só aquele
possui o entendimento esotérico (secreto/oculto) se revela para
mostrar o sonho do Quinto Império, e de que um homem sem
sonhos é um homem morto, a mesma ideia do poema “O Quinto
Império”, ele diz que é triste aquele que vive em casa satisfeito
com a vida que tem, sem um sonho. Aquele que tem por vida a
sepultura, por isso ele compara essa felicidade com tristeza.
Pessoa parece tentar com isso despertar o desejo do povo
português a adquirir o sonho de tornar a nação portuguesa
grande novamente. E nada melhor que trazer a ideia de herói,
aquele que há de liderar o povo nesse renascimento da nação.
Nas histórias de praticamente todos os povos sempre existiu a
figura do herói, e Fernando Pessoa investe no mito de Dom
Sebastião.
O QUINTO IMPÉRIO
Triste de quem vive em casa,
Contente com o seu lar,
Sem que um sonho, no erguer de asa
Faça até mais rubra a brasa
Da lareira a abandonar!
Triste de quem é feliz!
Vive porque a vida dura.
Nada na alma lhe diz
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Mais que a lição da raiz
Ter por vida a sepultura.
Eras sobre eras se somem
No tempo que em eras vem.
Ser descontente é ser homem.
Que as forças cegas se domem
Pela visão que a alma tem!
E assim, passados os quatro
Tempos do ser que sonhou,
A terra será teatro
Do dia claro, que no atro
Da erma noite começou.

Grécia, Roma, Cristandade,
Europa — os quatro se vão
Para onde vai toda idade.
Quem vem viver a verdade
Que morreu D. Sebastião?

A começar pelo título “O Quinto Império”, vemos a
ligação com o número 5, o poema também é dividido em cinco
estrofes, cada estrofe com cinco versos. Mais uma vez o cinco
fazendo referência às cinco pontas do pentagrama que é usado
em rituais e muitas das vezes um canal entre Deus e o Homem.
/Ser descontente é ser homem/. Assim, sem essa inquietação de
busca, o homem não consegue o crescimento espiritual
necessário. Ele traz à memória dos quatro impérios anteriores
com a indicação que o quinto império será o maior de todos.
Padre António Vieira também profetizou sobre o quinto império,
escrevendo “A História do futuro”, manifestação do seu
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sebastianismo místico. Neste poema Fernando Pessoa põe em
evidência o valor de António Vieira como escritor: “imperador
da língua portuguesa”. Pensador: “no imenso espaço seu de
meditar”. Profeta do quinto império: “mas não, não é luar: é luz
do étereo/é um dia; e, no céu amplo de desejo, / A madrugada
irreal do quinto império / doira as margens do Tejo. O mito
injeta uma nova vida no que está morto (o corpo de Portugal) e
seria esse que iria “regressar”.
Pessoa, poeta moderno, herdeiro do simbolismo, leva
[em Mensagem] a linguagem dos símbolos à plenitude
da sua função (tema e processo): nomes de heróis,
emblemas heráldicos, temas da história, palavras,
língua, tornam-se símbolos do «ser português». (LIMA,
2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo que por ora se finda aqui leva em consideração
esses aspectos, podemos tomar as palavras de Massaud mais
uma vez, é-se levado a acreditar que a obra de Fernando Pessoa
é carregada e de densa problemática. Sua intenção parece ser
anunciar o aparecimento de um criador ou uma criação que
trabalhasse o espírito português disperso e estagnado, marcando
o início de uma nova era na evolução da humanidade. Com isto
o poeta consegue superar a angústia da influência camoniana e
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apaga mais de três séculos da história decadente de Portugal.
Deixando apenas a sua Mensagem.
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O FIM DOS “LIXÕES”: DO TRABALHO HUMANO
DEGRADANTE AO EMPREENDEDORISMO
INDEPENDENTE
Maria Eduarda Ramos dos Prazeres1
mariaerprazeres@gmail.com

RESUMO
O presente texto, decorrente de uma revisão bibliográfica, traz à
discussão o processo de eliminação dos “lixões” das grandes
cidades, tomando como exemplo os municípios da Região
Metropolitana do Recife (RMR). Uma outra temática analisada e
associada ao estudo, diz respeito ao empreendedorismo social e
independente que, quando explicitado em forma de
cooperativismo, pode ser uma alternativa ao desenvolvimento
local. Por fim, sugere-se que em uma gestão integrada de
resíduos sólidos, a etapa do pré-tratamento – indispensável
diante das possíveis destinações posteriores –, contemple o
trabalho de catadores, desde que dotados de apoio técnico e
financeiro para que tenham uma vida socialmente decente,
favorecendo, inclusive, a sua emancipação econômica.
Palavras-Chave: CTRS. Empreendedorismo Social. “Lixões”.
Resíduos Sólidos. Terceiro Setor.
ABSTRACT
The present text, made up from a bibliographical review, brings
out to discussion the process of eliminating garbage in big cities,
taking as an example the municipalities of the Metropolitan
Region of Recife (RMR). Another theme analyzed and
associated to the study concerns social and independent
entrepreneurship, which, when explained in the form of
cooperativism, can be an alternative to local development.
1
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Finally, it is suggested that in an integrated management of solid
waste, the pre-treatment stage - indispensable in the face of
possible later allocations - contemplates the work of waste
pickers, provided that they are endowed with technical and
financial support so that they have a social decent life, even
favoring their economic emancipation.
Keywords: CTRS. “Dumps”. Social Entrepreneurship. Solid
Waste. Third Sector.
1 INTRODUÇÃO
A correta classificação dos resíduos sólidos urbanos
(RSU) facilita o desenvolvimento do setor de reciclagem, no que
tange aos catadores, enquanto a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS) prevê o encerramento das atividades nos lixões
e a integração dos catadores ao fluxo reverso desses materiais.
Portanto, cabe ao poder público, especificamente as prefeituras
municipais, por meio de incentivos financeiros e técnicos,
subsidiar ações que contemplem esses catadores, possibilitandoos uma vida socialmente decente, favorecendo, inclusive, a sua
emancipação econômica.
Nesse estudo bibliográfico, procura-se demonstrar que
os resíduos sólidos, como produto do setor informal da
economia, acabam, em última instância, em se transformar em
um bem econômico de valor social, gerando trabalho e renda
para os catadores, promovendo a sua cidadania. Nesse sentido,
uma análise da situação atual dos “lixões”, que devem se
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transformar em Centrais de Tratamento de Resíduos Sólidos
(CTRS), conforme legislação específica, se torna importante,
principalmente porque podem proporcionar uma nova condição
de vida para os catadores. Essa análise ficou circunscrita à
Região Metropolitana do Recife (RMR), que congrega quinze
cidades, todas elas atingidas pela legislação que obriga a criação
das CTRS.
Por fim, sustenta-se a ideia de que o associativismo e o
cooperativismo,

dentro

de

uma

perspectiva

de

empreendedorismo social, pode ser, como de fato já se tem
constatado,2uma alternativa independente, e este, por sua vez,
como uma contribuição ao desenvolvimento local.
2 RESÍDUOS SÓLIDOS: UM PRODUTO DO SETOR
INFORMAL
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), lei n°
12.305/10 serve como instrumento aos gestores públicos,
empresas e sociedade civil em geral, demostrando a forma mais
eficiente e menos danosa ao meio ambiente no que diz respeito à
gestão integrada de resíduos sólidos.
Considera resíduo, o excedente originário de atividades
que de alguma forma atendem às necessidades humanas:
A esse respeito ver “Coocares: exemplo de empreendedorismo social”
(GONÇALVES; PRAZERES, 2018, p. 121-138).
2
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industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviço
e varrição (ABNT, 2004). Segundo a NBR 10004:2004 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) os resíduos
sólidos estão agrupados em classes, conforme segue:
• Classe I – Perigosos, apresentam características de
inflamabilidade,

corrosividade,

reatividade,

toxidade, patogenicidade;
• Classe

II

A

–

Não

Perigosos/Não

Inertes,

apresentando propriedade de solubilidade em água,
existindo risco de poluição; e
• Classe II B - Inertes, que em sua constituição não
apresentam propriedade de solubilizado.

Nas estruturas urbanas, especificamente os resíduos
sólidos urbanos (RSU), podem ser classificados também por
meio de sua fonte geradora, esta forma atribui responsabilidades
e distribui os custos pelo serviço oferecido. Os RSU constituemse por sobras de comida, embalagens, e resíduos da varrição de
vias públicas. (CANDIANI, 2016).
O acúmulo dos RSU sem tratamento prévio causa
riscos à saúde pública e ao meio ambiente. A compreensão
pública

de

resíduos

sólidos
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desenvolvimento do setor e da classe trabalhadora, e uma prévia
consciência no ato do seu descarte. O setor de reciclagem
classifica os RSU por meio da valorização dos materiais, isto é,
diferenciam os materiais recicláveis, reutilizáveis e não
recicláveis/reutilizáveis. “Este tipo de classificação está atrelado
a fatores econômicos e logísticos” (CANDIANI, p. 42, 2016).
O desenvolvimento operacional nesse setor se dar pelos
catadores de materiais recicláveis. Para isto, como princípio da
PNRS é indispensável ao “reconhecimento dos resíduos sólidos
reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor
social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania”
(BRASIL, 2010 p. 3). Um sistema de gestão de resíduos sólidos
é antes de tudo um sistema social.
3 O IMPERIOSO FIM DOS “LIXÕES”: QUADRO ATUAL
DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
Para uma gestão integrada de resíduos sólidos, a PNRS
estabelece etapas a cinco serem seguidas: coleta, transporte,
transbordo,

tratamento

e

destinação,

e

disposição

ambientalmente adequada (BRASIL, 2010). Esta última etapa
consiste na utilização de aterros sanitários – locais planejados
para o recebimento dos resíduos sólidos (Figura 1).
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Figura 1 – Aterro Sanitário

Fonte: Instituto Autoglass (2017).

As

células

em

um

aterro

sanitário

recebem

revestimentos na base e nas laterais com argila e Policloreto de
Vinila (PVC), evitando que o chorume, proveniente da
degradação da parcela orgânica, infiltre no solo comprometendo
as águas subterrâneas. É, também, utilizado um sistema de
tubulações para a captação, armazenamento e tratamento do
biogás,

evitando

sua

dispersão

na

atmosfera,

e

consequentemente sua conversão em energia. Ao fim de sua
vida útil, as células em um aterro sanitário recebem cobertura
vegetal a fim de evitar o mal cheio e a poluição visual
(INSTITUTO AUTOGLASS, 2017).
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Contudo, conforme o “Diagnóstico Municipal para a
Política

Nacional

de Resíduos Sólidos” realizada pela

Confederação Nacional de Municípios (CNM) no Sistema
Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos
(SINIR) do Ministério do Meio Ambiente (MMA), o
observatório de lixões revela uma realidade ainda distante dos
padrões estabelecidospela PNRS, ou seja, 2.403 municípios
descartam seus resíduos em lixões/aterros controlados, 2.063 em
aterros sanitários e 1.104 não informaram (SINIR, 2018).
O vazadouro, popularmente chamado de “lixão” (ver
figura 2), é um espaço em que os resíduos sólidos são
descartados sem nenhum tipo de tratamento ou triagem, isto é,
não há impermeabilização, facilitando infiltrações no solo pelo
chorume. Os resíduos ali descartados quando não identificados,
são consequentemente misturados com os RSU, resíduos do
sistema de saúde (RSS), resíduos da construção civil (RCC) e
resíduos Classe I. Por não ter fiscalização, facilmente são vistos
catadores, animais e moradias dentro ou nos arredores do
“lixão”. O “lixão” interfere diretamente na saúde pública da
região onde está inserido.
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Figura 2 – “Lixão”

Fonte: Instituto Autoglass (2017).

Como uma forma de evolução, mas ainda longe do
ideal, um aterro controlado ou “lixão” controlado (ver figura 3)
– intermédio de um aterro sanitário e um “lixão”, recebe
adaptações para diminuir o impacto ao meio ambiente.
Diferencia-se de um “lixão” por monitorar a entrada de resíduos
sólidos, impedindo o descarte de resíduos Classe I e, ao final de
cada jornada de descarte, o material é revestido por argila ou
saibro diminuindo o mau cheiro e a poluição visual; porém não é
feita a impermeabilização do solo e o líquido infiltra e polui as
águas subterrâneas.
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Figura 2 – Aterro Controlado

Fonte: Instituto Autoglass (2017).

A PNRS previu o fim dos lixões até 2014 em todo o
Brasil, meta que na Região Metropolitana do Recife (RMR) foi
atingida parcialmente: os municípios de Araçoiaba, Ipojuca,
Itapissuma e São Lourenço da Mata ainda descartam seus
resíduos em lixões; Abreu e Lima, Camaragibe, Ilha de
Itamaracá e Olinda enviam seus resíduos para aterros
controlados; Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, Jaboatão dos
Guararapes, Goiana, Moreno, Paulista e Recife destinam seus
resíduos para aterros sanitários. (OBSERVATÓRIO PNRS,
2014).
Uma saída que a PNRS estabelece aos municípios para
seu enquadramento, está no seu art. 18, § 1° em “optarem por
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soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos
resíduos sólidos, incluindo a elaboração e implementação de
plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária
nos planos microrregionais de resíduos sólidos” (BRASIL, 2010
p. 9). Isto é, um consórcio entre municípios, principalmente
entre pequenos municípios, facilita a construção e manutenção
de um centro de tratamento de resíduos (CTR): a construção de
um aterro sanitário não envolve altos custos, mas sua
manutenção e acompanhamento técnico demandam uma
aplicação substancial de capital. A RMR conta com duas CRTS:
• CTR- Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, atuando
desde 2007, conta com aterro para a classe IIA e IIB,
unidade de beneficiamento de RCC, estação de
tratamento do chorume, unidade de tratamento de
lâmpadas fluorescentes, unidade de tratamento de
resíduos orgânicos e unidade de aproveitamento
energético do biogás.
• CTR-PE, em Igarassu, além do tratamento e
disposição ambientalmente adequada dos resíduos
sólidos e tratamento dos efluentes, desenvolve a
responsabilidade

socioambiental,

permitindo,

inclusive a visita de alunos de escolas, universidades e
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de empresas por meio do projeto Eco Educação que
trabalha o replantio de mudas no próprio aterro.
4 ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO COMO
ALTERNATIVAS AO EMPREENDEDORISMO
INDEPENDENTE
O fechamento dos lixões, como determina a PNRS,
anda a passos lentos. Contudo, em alguns municípios já é
realidade. Os benefícios provenientes de seu fechamento
englobam questões ambientais pela redução de emissões de
poluentes no ar e nas águas, questões financeiras por meio da
reciclagem dos resíduos sólidos, questões de saúde pública
como diminuição de doenças relacionadas aos resíduos e uma
melhor qualidade de vida como resultado da diminuição de
ruídos, odor, poeira e tráfego de caminhões (ISWA, 2017).
Contudo, o fechamento dos lixões impacta diretamente
no vida de pessoas que ali retiram renda, alimento e utilizam a
falta de estrutura para a construção de moradia: “o processo de
transição de um ‘lixão’ a céu aberto para um local de disposição
controlado apoia-se muito mais em função das pessoas e de
mudanças sociais, do que em aspectos técnicos de gestão de
resíduos” (ISWA, 2017 p. 19). Com o encerramento das
atividades no “lixão”, é criada automaticamente demanda para
habitação e trabalho.
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A PNRS, no art.7º, propõe a integração dos catadores
de

materiais

responsabilidade

recicláveis

nas

compartilhada

ações
dos

que

envolvam

produtos:

cabe

a
às

prefeituras, empresas e universidades desenvolver medidas que
deem aos catadores subsídios para sua própria organização
independente. Nessa perspectiva, o Movimento Nacional dos
Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) atua há 12 anos
com o objetivo de valorização da categoria.
A prática de associação é datada em 1884 com a
experiência dos “Pioneiros de Rochdale”. Em plena Revolução
Industrial, os postos de trabalho tornaram-se escassos e a mão de
obra desqualificada para operar o maquinário, em meio esse
colapso, a saída empreendida foi o agrupamento de indivíduos,
que juntos conseguiram fornecer matéria-prima, infraestrutura e
público para seus produtos (OLIVEIRA, 2006). Desde então, o
termo associativismo se desenvolveu. A Constituição Brasileira,
no Inciso XVIII, doart. 5º, cita que “a criação de associações e,
na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização,
sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento”
(BRASIL, 1988). Da mesma forma, o Código Civil no art. 53,
diz que “Constituem-se as associações pela união de pessoas que
se organizam para fins não econômicos” (BRASIL, 2002).
Portanto, ao fundar uma associação, antes de tudo, é
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imprescindível definir o objetivo comum a ser seguido por
todos.
Estabelecido o objetivo comum da associação, a etapa
seguinte é comparar as estruturas: se o objetivo dos catadores é a
venda dos materiais recicláveis, uma associação deixa de ser
atrativa. Com isto, a associação passa a ser reconhecida como
cooperativa. Divergente as cooperativas possibilitam o exercício
de atividades econômicas, sem o objetivo de lucro (BRASIL,
1971).
5 EMPREENDIMENTO SOCIAL E INDEPENDENTE
COMO CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO
LOCAL
Uma alternativa para evitar a dispersão dos catadores
após o fechamento do “lixão” ou um possível retorno às
condições sub-humanas, é o desenvolvimento de cooperativas.
A Organização de Auxílio Fraterno (OAF) subsidiou ações que
culminaram em 1989 a Cooperativa dos Catadores Autônomos
de Papel, Aparas e Materiais Recicláveis (COOPAMR),
posteriormente, a COOPAMR foi integrada à limpeza urbana a
pedido da prefeitura da cidade de São Paulo (EIGENHEER,
2009). Desde então, os catadores são envoltos com os princípios
cooperativistas. A PNRS no IV, art. 8° menciona “o incentivo à
criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras
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formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis” (BRASIL, 2010 p. 4).
A

cooperativa,

antes

associação,

fornece

aos

cooperados a possibilidade de progresso social. Segundo
Cardoso (2014), citando a Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), “Uma sociedade de, pelo menos, vinte
pessoas físicas, unidas pela cooperação e ajuda mútuas, gerida
de forma democrática e participativa, com objetivos econômicos
e sociais comuns, cujos aspectos legais e doutrinários são
distintos das outras sociedades” (CARDOSO, 2014 p. 10). A
formação de uma cooperativa viabiliza o negócio de seus
cooperados junto ao mercado, isto é, torna o processo
economicamente viável e socialmente benéfico.
Estruturada a cooperativa, o passo seguinte é a escolha
do local onde ela será implantada. É indicado um local que
atenda a princípios logísticos: estar localizada próximo aos
cooperados, de fontes geradoras de resíduos sólidos, bem como
às indústrias que comprarão os materiais. O local que receberá a
cooperativas deve estar preparado para as possíveis mudanças:
valorização do bairro, oportunidade de emprego, diminuição da
violência. O desenvolvimento local é eminente, segundo
Oliveira (2006) apud Santos e Callou (2006) “é um processo de
crescimento

durável

das

condições
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econômicas e educacionais de uma comunidade, com base na
tomada de consciência individual e uma responsabilidade
coletiva sobre a realização de iniciativas locais produtivas ”
(OLIVEIRA, 2006 p. 171).
Portanto, para o atendimento sistêmico de um
reassentamento dos catadores com o fim dos lixões, e que não se
restrinja aações assistencialistas, gestores públicos, sociedade
civil e os próprios catadores devem se unir a fim de executar
uma gestão integrada de resíduos sólidos.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, considera-se que uma correta
classificação dos resíduos sólidos urbanos (RSU) facilita o
desenvolvimento do setor de reciclagem, no que tange aos
catadores, uma vez que a Política Nacional de Resíduos Sólidos
PNRS) prevê o encerramento das atividades nos “lixões” e a
integração dos catadores ao fluxo reverso desses materiais.
Portanto, cabe ao poder público, especificamente as prefeituras
municipais, por meio de incentivos financeiros e técnicos,
subsidiar ações que contemplem esses catadores, possibilitandolhes uma vida socialmente decente, favorecendo, inclusive, a sua
emancipação econômica.
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Por fim, considera-se o apelo necessário aos gestores e
indivíduos que irão executar as atividades de encerramento dos
“lixões” e posteriormente gerir os resíduos sólidos, à
contemplação das dimensões sociais. No processo de gestão
integrada de resíduos sólidos, a etapa do pré-tratamento,
indispensável diante das possíveis destinações posteriores, deve
ser incentivada aos catadores, equipando-os com métodos e
técnicas e possibilitando subsídios financeiros a fim de diminuir
a privatização do lixo.
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RESUMO
Este trabalho faz uma abordagem sobre as atividades no livro
didático utilizado pela Prefeitura da cidade do Recife, para a
alfabetização de jovens e adultos. Objetiva-se analisar se as
atividades propostas no livro didático estão de acordo com as
Diretrizes curriculares da EJA, o Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD) e o paradigma do Letramento ideológico.
Parte-se dos pressupostos teóricos de Soares (2004), que aborda
o processo de alfabetização voltada para o Letramento, Gerard e
Rogier (1998) que definem o Livro didático como um
instrumento desenvolvido intencionalmente para o processo de
aprendizagem. Street (1984) faz uma abordagem do Letramento
ideológico no qual o educando deve está inserido numa
perspectiva sociointeracionista. Marchusci (2001), com uma
abordagem dos gêneros textuais e compreensão dos exercícios.
Quanto aos procedimentos metodológicos foi desenvolvida uma
pesquisa bibliográfica, além da análise de atividades do livro
didático se correspondem às expectativas propostas para o
público alvo. Desta forma, pudemos constatar que as atividades
analisadas estão distantes de atenderem as necessidades
1
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pedagógicas dos jovens e adultos, devido à forma
descontextualizada e infantilizada como o conteúdo é
trabalhado.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Letramento e
Alfabetização. Livro Didático. Sociointeracionista.

ABSTRACT
This paper presents an approach about the activities in the
textbook used by the city of Recife Municipality for the literacy
of young people and adults. The purpose is to analyze whether
the activities proposed in the textbook are in accordance with
the curriculum guidelines of the EJA, the National Textbook
Program (PNLD) and the paradigm of ideological literacy. Part
of the theoretical assumptions of Soares (2004), which addresses
the literacy process focused on literacy, Gerard and Rogier
(1998), which defines the textbook as an instrument developed
intentionally to the learning process. Street (1984) is an
approach to literacy ideological where the student is housed in a
sociointeractionist perspective. Marchusci (2001), with an
approach of texts and understanding of the exercises. In the
methodological procedures a literature was developed, and
analysis of the activities of the textbook to meet the expectations
proposals for the target audience. Thus, we found that the
activities analyzed are far from meet the educational needs of
young people and adults due to decontextualized and childish
way content is worked.
Keywords: Literacy. Sociointeractionist. Textbook. Youth and
Adult Education.
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1 INTRODUÇÃO
Este artigo aborda a temática envolvendo as atividades
propostas no Livro Didático da Alfabetização da Educação de
Jovens e Adultos (EJA). Tem como objetivo geral analisar as
contribuições das atividades apresentadas no Livro didático para
o processo de alfabetização e, como objetivos específicos,
demonstrar como as propostas das atividades no âmbito dos
eixos do currículo da EJA, PNLD se apresentam e verificar os
tipos de atividades presentes no livro da EJA na perspectiva do
Letramento ideológico.
De acordo com os objetivos apresentados, surge a
seguinte problemática: Quais as contribuições das atividades
apresentadas no Livro didático para a alfabetização de Jovens e
Adultos?
O interesse em pesquisar esse tema se deu por meio de
experiências

vivenciadas

quando

a

partir

de

algumas

observações numa turma da EJA, em que se verificou a forma
infantilizada

como

eram

trabalhados

os

conteúdos

programáticos. A partir disso, suscitou-se um interesse em
analisar o livro didático proposto para EJA, com a finalidade
para entender como essa ferramenta atende às necessidades
desse público.
_______________________________________
Scientia Una Olinda Nº17 P. 173 - 206 Out 2018

175

Os procedimentos metodológicos estão pautados em
uma pesquisa exploratória que, segundo Andrade (2007, p.114)
"a pesquisa exploratória é o primeiro passo para todo passo
acadêmico", além de uma pesquisa de cunho qualitativo por
compreender que ela "se impõe a abarcar o sistema de relações
que constrói o modo de conhecimento exterior do sujeito, mas
também as representações sociais que traduzem o mundo dos
significados" (MINAYO, 2000, p.24).
Assim, pretende-se analisar as contribuições das
atividades apresentadas no Livro didático, se estão de acordo
com a realidade do público alvo, proporcionando o Letramento
ideológico associado aos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs), Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD).
Desse modo, a pesquisa pauta-se na análise das
atividades propostas do livro didático utilizado na Prefeitura da
Cidade do Recife, intitulado: Educação de Jovens e Adultos,
Conhecer e Descobrir, Volume Único Edição Atualizada,
Autoras: Wilma Jane Lekevicius Costardi, Maria Rita Costa de
Souza, Mirna Lima, sendo sugerido pelo PNLD EJA e
distribuído pelo Ministério da Educação (MEC), no período de
2011 a 2013.
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Este

livro

trata

de

conteúdos

direcionados

especificamente ao público que não tem apropriação da leitura e
da escrita. Partindo do pressuposto de que o indivíduo só está
inserido no mundo da leitura e da escrita quando participa
ativamente de uma sociedade escolarizada e letrada.
Assim, selecionamos para a análise do livro, o capítulo
referente à “Língua Portuguesa”, já que o livro também dispõe
de um capítulo destinado a Matemática. O capítulo proposto
para análise contém os seguintes gêneros textuais: sete textos
com a linguagem verbal e não verbal três textos de gêneros
Histórias em Quadrinhos, sete textos de gêneros musicais, cinco
textos de gêneros textuais poemas, dezessete textos de gêneros
textuais informativos, dois textos de gêneros textuais receitas.
2 O CONTEXTO HISTÓRICO DA EJA
A história da Educação de Jovens e Adultos data desde
a época da colonização brasileira, quando os portugueses
chegaram ao Brasil e trouxeram em sua comitiva os padres
jesuítas, que tinham com principal objetivo ensinar a religião
católica, imposta pelos portugueses, bem como, transmitir a fé
católica aos brancos e índios, e não disseminar propriamente a
educação formal.
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Os Jesuítas estenderam seu domínio em toda a colônia
brasileira fundando colégios, onde era proposta uma educação
clássica, acadêmica e humanística, mais voltada para o estudo da
ética, do homem. Essa responsabilidade com a educação não era
do Estado e sim da Igreja Católica.
Esta afirmação é confirmada por Moura (2004, p.26)
que ressalta "A educação de adultos esteve durante séculos em
poder dos jesuítas que fundaram colégios nos quais era
desenvolvida uma educação cujo objetivo era formar uma elite
religiosa".
No período colonial, o ensino era totalmente voltado
para os adultos e adolescentes, pois o principal objetivo era a
catequização destes. Além de uma necessidade voltada para
normas instituídas pelos portugueses, que tinham a necessidade
de mão de obra para trabalhar nas lavouras. Os primeiros
professores brasileiros que foram os padres jesuítas iniciaram
seus trabalhos catequizando os brancos e índios, logo depois
educando os filhos dos proprietários das terras, preparando-os
para continuar os estudos nas universidades.
Quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, em 1759,
pelo Marquês do Pombal, a estrutura educacional passou por
várias transformações, dentre elas a mais marcante foi o Estado
assumir a educação, surgindo as primeiras escolas públicas, não
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havendo espaço para os adultos, pois estes pertenciam às classes
menos favorecidas. Essas transformações tinham como um dos
principais objetivos atenderem prioritariamente o ensino
superior.
A partir de 1824, procurou-se dar um significado mais
amplo para a educação garantindo a todos os cidadãos a
instrução primária. Essa proposta não foi concretizada, havendo
uma grande discussão de como inserir as camadas como:
homens, mulheres, pobres livres, negros e negras, escravos
livres e libertos. A alfabetização de jovens e adultos deixa de ser
um direito para ser um ato de solidariedade.
A partir de 1930, teve início à educação gratuita para
todos, já em 1947, foi lançada a Campanha de adolescentes e
adultos em que era voltada para os interesses públicos e
econômicos do país. Os alunos aprendiam apenas a escrever seu
nome. Podendo, desta forma, votar, pois até então o voto era
restrito àqueles que soubessem escrever, não sendo mais
considerado pelo governo como analfabetos, mudando, com
isso, a visão do governo em relação a outros países, pois esses
"analfabetos" eram contabilizados.
O

processo

de

industrialização

foi

de

grande

importância para criação de campanhas em prol da extinção do
analfabetismo. Precisava-se de mão de obra qualificada para
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acompanhar esse crescimento das indústrias. Paiva (1973,
p.112) salienta a esse respeito:
A revolução de 30 ocorreu em grande fermentação de
ideias e seu programa era a Aliança Liberal eleições,
novas constituições, busca de soluções racionais para a
"questão social" cuja existência passava a ser
reconhecida. No plano educacional, difusão do ensinotécnico-profissional, como meio de preparação de mão
de obra qualificada para indústria e comércio.

Na década de 60, constata-se a grande necessidade de
novas perspectivas no âmbito educacional, fundamentada nos
ideais de Paulo Freire, que consiste na ideia de que o indivíduo
sai da categoria de opressor para fazer parte de uma educação
voltada para a transformação. As ideias de Paulo Freire foram
vetadas porque era uma metodologia que não trazia benefícios
ao governo, cujo objetivo principal era só a qualificação de mão
de obra para trabalhar nas indústrias e não alfabetizar o
indivíduo se maneira que ele torne-se um ser crítico e reflexivo.
Três anos após o Golpe Militar, sendo este o grande
responsável pela vedação do método Paulo Freire, mais
precisamente no dia 15 de dezembro de 1967, é criado o
Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), que se
expandiu por todo o país, por meio de convênios com os estados
e municípios, cujo objetivo era extinguir o analfabetismo no
país. Movimento que não deu certo. O MOBRAL, todavia,
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utilizava

palavras

necessidades

escolhidas

humanas

a

básicas

partir

de

contendo

estudos
também

das
uma

supervisão e orientação pedagógica de caráter centralizador e
materiais didáticos e aulas esvaziadas de conteúdos críticos e
problematizadores.
Segundo Jannuzzi (1979, p.11), a documentação do
MOBRAL conceituava a educação:
[...] Como o processo que auxilia o homem a explicitar
suas capacidades, desenvolvendo-se como pessoa que se
relaciona com os outros e como meio, adquirindo
condições de assumir sua responsabilidade como agente
e seu direito como beneficiário do desenvolvimento
econômico, social e cultural.

As atividades deste movimento fracassaram, tanto na
questão política quanto alfabetizadora, sendo substituído pela
Fundação Educar, com exigências do MEC, cujo objetivo era
alfabetizar também foi extinto, no governo de Fernando Collor
de Mello, em 1999.
A Fundação Educar surgiu em 1985, como substituta
do MOBRAL, a partir do Decreto nº 92.374, de 06 de fevereiro
de 1986, onde todos os bens do MOBRAL foram transferidos
para fundação. Tinha como especialidade a educação básica, seu
objetivo era alfabetizar aqueles que não tiveram oportunidades
de frequentar uma instituição de ensino ou foram excluídos das
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unidades de ensino. Seu processo de alfabetização não era
formal, durou apenas um ano.
2.1 Educação de Jovens e Adultos
Surgiu a partir da Constituição de 1988, tendo como
princípio que toda e qualquer educação visa o pleno
desenvolvimento da pessoa seu preparo para o exercício da
cidadania e qualificação (Constituição Federal art. 205). Já a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), art. 2º, abrange todas
as pessoas e educandos como um universo de referências sem
limitações, incluindo-se nestes termos a Educação de Jovens e
Adultos. Como direito do cidadão e dever do Estado no âmbito
educacional o art. 208, da CF, é bem claro: “O dever do Estado
com a educação será efetivado mediante a garantia de ensino
fundamental obrigatório e gratuito, assegurada inclusive sua
oferta para todos os que não tiveram acesso na própria”.
De acordo com a LDB, no art. 5º, não deve haver e não
pode ser feito quaisquer discriminação de idade ou de qualquer
natureza. EJA é uma modalidade da educação básica destinada a
jovens e adultos que não tiveram acesso ou não concluíram os
estudos no tempo adequado. A EJA busca um ensino voltado
para a conscientização, sociocognitivo desse sujeito que está
inserido nessa modalidade, tornando-o ativo e não reprodutor do
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que lhe é posto pela sociedade, capaz de interagir como sujeito
principal no processo de aprendizagem, como potencial de se
tornar um indivíduo participativo nas decisões cotidianas.
Entendemos que o ensino destinado a EJA deve
acontecer de forma diferenciada em relação ao ensino
convencional no sistema brasileiro. Portanto, uma proposta
didática diferente e planejada de acordo com a realidade
socioeconômica e cultural dos alunos.
Na EJA, o educador deve proporcionar uma forma
flexível de socializar o que deve ser planejado de forma coletiva
e compartilhada, pois o adulto não pode ser tratado como
criança, cuja história de vida apenas começa. Ao mesmo tempo,
apresenta-se
estimulado,

temeroso,
criar

sente-se

autoestima,

ameaçado,

pois

a

sua

precisa

ser

ausência

de

conhecimento formal lhe traz tensão, angústia, complexo de
inferioridade. Muitas vezes, tem vergonha de falar de si, de sua
moradia,

de

suas

experiências

frustradas

da

infância,

principalmente em relação à escola. É preciso que isso seja
verbalizado e analisado. O primeiro direito do alfabetizando é o
direito de se expressar. (GADOTTI; ROMÃO, 2007, p.39).
A EJA pode proporcionar ao educando formação
pedagógica desde a alfabetização até o ensino médio. Nosso
foco de estudo e pesquisa foi a alfabetização na EJA, buscando
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fundamentos teóricos, principalmente pautados nas propostas
pedagógicas

freirianas,

que

defendiam

uma

educação

participativa e colaborativa voltada para o social.
No entanto, em alguns lugares, basta saber assinar o
nome que a pessoa é considerada alfabetizada. Quando se fala
em alfabetização, surgem indagações sobre esse problema que
acarreta os países subdesenvolvidos, dentre eles o Brasil.
Segundo Mortatti (2000, p.17):
[...] o analfabetismo foi-se constituindo, especialmente
ao longo do século XX como um problema não apenas
político, mas também social, cultural e econômico,
acentuando-se as atitude de discriminação e
marginalização em relação ao analfabeto, sob o
argumento de que ele era incapaz.

Já Lagos (1990, p.16) traz a mesma concepção de
Magda Soares, afirma:
Analfabeto é aquele que não usufrui do mundo, por não
ter habilidades ou por tê-las, mas não usá-las, por não
poder ou não querer fazê-lo. O educador pode
proporcionar ao aluno ferramentas que o possibilite
adquirir essas habilidades e o estimule a querer usá-la.

O analfabetismo é a falta de habilidades da leitura e da
escrita, ou tê-las e não saber nem poder usá-las. O educador
pode contribuir para que essas habilidades sejam desenvolvidas
no educando.
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2.2 Alfabetização
É mais que o domínio mecânico de técnicas para
escrever e ler. Com efeito, ela é o domínio dessas técnicas em
termos conscientes. É entender que se lê o que se entende,
implica uma auto formação da qual se pode resultar uma
proposta postura atuante do homem sobre seu contexto, assevera
Soares (2003).
Para isso, a alfabetização não pode se fazer de cima
para baixo, nem de fora para dentro como uma doação ou uma
exposição, mas de dentro para fora pelo próprio analfabeto,
apenas ajustado pelo educador. Isso faz com que o papel do
educador seja fundamentalmente diálogos com o analfabeto
sobre situações concretas oferecendo-lhe os meios com os quais
possa se alfabetizar (FREIRE, 1989, p.72).
Considera-se, então, que alfabetizar é o aprendizado do
alfabeto, e sua utilização como forma de comunicação, sendo o
processo pelo qual o indivíduo constrói sua gramática e suas
alterações e habilidades mecânicas (codificar e decodificar), o
ato de ler e escrever interpretar, produzir conhecimentos, Soares
afirma que:
(...) uma teoria coerente da alfabetização deverá basearse em um conceito desse processo suficientemente
abrangente para incluir a abordagem "mecânica" do
ler/escrever, o enfoque da língua escrita como um meio
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de expressão, compreensão, em especificidade e
autonomia em relação à língua oral, e, ainda, os
determinantes sociais da aprendizagem da língua escrita
(SOARES, 2003, p.18)

A alfabetização é, muitas vezes, tomada como
aprendizagem de leitura e de escrita simplesmente. Nesta visão,
é observado que o educando não é um ser, mas um depósito de
informações. Segundo Soares, alfabetização é ler e escrever.
Para Paulo Freire, conceito de alfabetização tem um
significado mais amplo, pois vai além do código escrito,
enquanto instrumento cursivo possibilita uma leitura crítica da
realidade, sendo um importante resgate da cidadania. Ele ainda
ressalta em relação à alfabetização que ela é mais que o simples
domínio mecânico de técnicas em termos conscientes
A alfabetização não pode se fazer de cima para baixo,
nem de fora para dentro, mas de dentro para fora pelo próprio
analfabeto, apenas ajustado pelo educador. Isso possibilita ao
educador uma alfabetização pautada nos diálogos sobre
situações concretas oferecendo-lhe o suporte necessário para o
processo de alfabetização.
O aprendizado é muito importante na alfabetização
podendo ser realizado numa perspectiva no qual o ser não seja
um indivíduo não atuante, mas um sujeito participativo, devendo
ser valorizado todo contexto social, econômico e histórico, de
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maneira que contribua para formação de um sujeito crítico e
transformador. "As técnicas de Paulo Freire, embora em si
valiosas, mas tomadas isoladamente não dizem nada sobre o
método" (FIORI apud FREIRE, 2005, p.9).
2.3 Letramento
Os estudos do Letramento no Brasil foram adotados por
Mary Kato, em 1986, e vem sendo utilizada desde a segunda
metade dos anos 1980. No Brasil, pesquisas vêm sendo
desenvolvidas por Ângela Kleiman (1995) e Magda Soares,
(1995), explicando o efeito da escrita nos estudos da
alfabetização.
O Letramento é visto como uma possibilidade real em
que o ser humano vivência a função social do uso da leitura e da
escrita. A palavra Letramento foi incorporada ao contexto
educacional, recentemente como fruto da necessidade de se
diferenciar os conceitos de Alfabetização e o de Letramento.
Segundo Soares (2004), a palavra Letramento aparece pela
primeira vez em um texto de Mary Kato, publicado em 1986, no
qual Leda Tfouni (1985) distingue da seguinte maneira os
termos Alfabetização e Letramento: "Enquanto a alfabetização
ocupa-se da aquisição da escrita por um indivíduo, ou grupo de
indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da
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aquisição de um sistema escrito por uma sociedade" (TFOUNI,
1995, p.20).
Nesse contexto proposto por Tfouni, Letramento se
refere às práticas sociais da leitura e da escrita ou as
consequências ou condições de quem exercem essa prática. O
fato de ser alfabetizado não significa que o indivíduo seja
letrado, é possível ser letrado e não ser alfabetizado, é possível
encontrar pessoas letradas sem serem alfabetizadas um exemplo
bem claro é a pessoa ser capaz de utilizar a escrita em diversos
contextos social sem serem alfabetizadas.
O Mobral é um exemplo bem claro de indivíduos
letrados, a campanha tinha o objetivo de alfabetizar milhares de
pessoas, no entanto falhou porque tornou nossa população mais
letrada do que alfabetizada.
Tfouni (1988;1995) considera o Letramento como
impacto que a aprendizagem da leitura e da escrita tem em uma
sociedade. Dentre muitos autores já citados que falam a respeito
de Letramento, vamos focar em um outro conceito formulado
por Street (2003, p.10-11) que distingue de várias formas o
Letramento, como:
Se por um lado, muitos educadores e idealizadores de
políticas veem o letramento como sendo uma habilidade
meramente neutra igual em qualquer lugar a ser
distribuída quase que injetada em alguns discursos
baseados em ideias médicas, para todos em iguais
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medidas, o modelo ideológico reconhece que as
decisões políticas e em educação precisam estar baseada
em julgamentos prévios sobre que o letramento de ser
distribuído, e por quê. Assim sendo, a pesquisa de
caráter etnográfico não sugere que as pessoas sejam
simplesmente deixadas como estejam com base no
argumento relativista de que um tipo de letramento é tão
bom quanto o outro. Mas também não sugere que as
pessoas simplesmente devem "receber" o tipo de
letramento formal ou acadêmico conhecido pelos
responsáveis para determinação de políticas e que, se
fato, muitas delas já terão rejeitado. Fornecer esse tipo
de letramento formalizado não levará atribuição de
poder, não facilitará novos empregos e não gerará
mobilidade social.

Street (1984) vê o Letramento de duas maneiras o
autônomo e o ideológico. No autônomo o autor faz uma
abordagem de forma neutra privilegiando grupos específicos de
pessoas. O ideológico reconhece habilidades, técnicas sendo
empregadas em um contexto social dando significado às
palavras e textos no qual o indivíduo está inserido. Como
descreve Street (2003. p.15):
[...] os modelos jamais foram proporções com opostos
polares: em vez disso, o modelo ideológico de
letramento envolve o modelo autônomo. A apresentação
do letramento como sendo "autônomo" é apenas uma
das estratégias ideológicas empregadas em associação
ao trabalho no campo do letramento, que em realidade
disfarça a maneira em que a abordagem supostamente
neutra efetivamente privilegia as práticas de letramento
de grupos específicos de pessoas. Nesse sentido, o
modelo autônomo mostra-se profundamente ideológico.
Ao mesmo tempo, o modelo ideológico consegue
perceber as habilidades técnicas envolvidas, por
_______________________________________
Scientia Una Olinda Nº17 P. 173 - 206 Out 2018

189

exemplo, na decodificação, no reconhecimento das
relações entre fonemas e grafemas e no engajamento nas
estratégicas aos níveis de palavras, sentenças de textos
[...]. Entretanto, o modelo ideológico reconhece que
essas habilidades técnicas estão sempre sendo
empregada em um contexto social e ideológico que dá
significado às próprias palavras, sentenças e textos com
os quais o aprendiz se vê envolvido.

Para Street, um cidadão só pode participar do
Letramento se estiver alfabetizado. Essa visão de Street é
compatível com a perspectiva de Letramento na esfera escolar.
Não podemos nos remeter a alfabetização sem fazermos uma
ressalta ao Letramento, mesmo sendo dois processos distintos
estão interligados. Do ponto de vista social, o Letramento é um
fenômeno cultural relativo às atividades que envolvem a língua
escrita. A ênfase recai nos "usos, funções e propósitos da língua
escrita no contexto social" (SOARES, 2006, p.14). Letramento
surgiu há, aproximadamente, duas décadas, em decorrência da
necessidade de nomear comportamento e práticas sociais na área
da leitura e da escrita que vão além do domínio do sistema
alfabético e ortográfico.
Magda Soares expõe um conceito de que o Letramento
é, sobretudo, um mapa do coração do homem, um mapa de
quem é você, e de tudo que pode ser. No entanto, Paulo Freire
relaciona esse mapa relatado por Soares como condições de
oprimido do ser, que passa pelo processo de leitura de mundo e
_______________________________________
Scientia Una Olinda Nº17 P. 173 - 206 Out 2018

190

reflexão de causas sociais, levando-o a uma conscientização, um
pensar crítico e reflexivo dos reais contextos em que está
inserido.
Vários autores trouxeram contribuições para esse
processo de leitura de mundo Freire relata que essa leitura de
mundo, em que é necessário ter como ponto de partida para o
processo de alfabetização de experiências de vida, leitura do
contexto depois da palavra. De acordo com Freire, citado por
Arruda (2009, p.15):
Aprender a ler e escrever é aprender a ler o mundo
compreender o seu contexto numa relação dinâmica
vinculando a linguagem e realidade e ser alfabetizado é
tornar-se capaz de usar a leitura e escrita como meio de
tomar consciência da realidade e de transformá-la.

Precisamos relacionar Alfabetização e Letramento, para
compreendermos melhor como é esse processo de leitura de
mundo relacionando-o a escrita e leitura. Diagnosticamos a
Alfabetização como um processo de habilidades necessárias
para os atos de ler e escrever, e o Letramento como modo ou
condição do sujeito que reúne práticas sociais de leitura e
escrita. Nesse contexto Alfabetização e Letramento não são
iguais, são processos distintos, porém são processos que se
completam.
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2.4 Contexto Histórico do Livro Didático
Necessário se faz entender como surgiu o livro didático
e sua importância como uma ferramenta pedagógica de
conhecimentos.
Gerard e Roegier (1998, p.19) “definem o livro didático
como um instrumento impresso intencionalmente para se
inscrever num processo de aprendizagem, com o fim de
melhorar sua eficácia”.
Este livro originou-se antes da invenção da imprensa,
mais precisamente no final do século XV, à época eram raros,
onde os próprios estudantes universitários europeus produziam
seus cadernos de textos. Todavia, o percurso para que os livros
didáticos, dicionários, obras literárias e livros em braile
chegassem até as escolas brasileiras teve início em 1929, quando
é criado um órgão específico para legislar sobre políticas do
livro didático, o Instituto Nacional do Livro (INL). Seu objetivo
era tornar legítimo o livro didático nacional e auxiliar no
aumento de sua produção.
A partir de 1939, foram instituídas as primeiras funções
do livro, como editar obras literárias para a formação cultural da
população, elaborar uma enciclopédia e um dicionário nacional
e expandir o número de bibliotecas públicas. Em 1938, período
em que o livro entra em pauta, quando foi instituído por meio de
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Decreto-Lei nº 1.006 de 30/12/1938, a Comissão Nacional do
Livro Didático (CPNL), criando a primeira política para tratar
da produção do controle e da circulação dessas obras.
Em 1945, o Estado consolidou sobre as condições de
produção importação e utilização do livro didático limitando ao
professor a escolha do livro a ser utilizado pelo aluno, conforme
definido no Art.5, do Decreto Lei nº 8.460 de 26/12/1945.
O INL foi extinto em 1976, tornando-se responsável a
Fundação Nacional do Material Escolar (FNAME), o governo
inicia a compra do livro com recursos do Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação (FNDE), em parcerias com os
recursos dos Estados.
No entanto, esses recursos não eram suficientes para
atender a demanda dos alunos, a solução para esse problema foi
tirar desse programa grande maioria das escolas municipais, já
que tinham recursos dos municípios.
O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) foi
criado em 1996, tendo como foco o ensino fundamental,
incluindo a alfabetização infantil, garantindo a gratuidade dos
livros. Em 2004 o PNLD foi ampliado até o Ensino Médio.
A partir de 2011, o PNLD cria o Guia de Educação para
Jovens e Adultos da Alfabetização ao Ensino Médio, para dá o
suporte necessário aos professores na escolha dos materiais que
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devem ser trabalhados nesse segmento. O livro de alfabetização
trata de conteúdos direcionados a este público que sofre um
processo de exclusão social.
O

ensino

da

EJA

busca

a

conscientização

sociocognitiva desse sujeito que deve se tornar ativa e não mero
reprodutor. Esse ensino deve conter de forma diferenciada em
relação ao ensino em série convencional, uma proposta didáticopedagógica de acordo com a realidade socioeconômica do aluno.
Na EJA o educador deve ser flexível com os alunos através de
um planejamento coletivo. As metodologias utilizadas para o
ensino não se aproximam da realidade dos alunos, estão
distantes das propostas destinadas a este público. Nas atividades
do livro didático da alfabetização foi observada uma distância
entre a proposta da alfabetização pautada em Freire e a sugerida
pelas Diretrizes Curriculares para o ensino da EJA.
O livro contém conteúdos não condizentes com a
realidade social e cultural dos alunos frequentadores das
instituições

cotadas

para

esse

público.

Tais

propostas

pedagógicas implantadas não levam os alunos a um pensar
crítico, nem estimulam a criatividade de forma que valorizem a
aprendizagem dos mesmos. Prevalecendo o uso de métodos
tradicionais em que o aluno só deve aprender os códigos da
leitura e escrita.
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
Selecionamos uma atividade de um texto com
linguagem verbal e não verbal, um texto de gênero informativo,
um texto de gênero receita, um texto de gênero História em
quadrinhos (tirinha), um texto de gênero musical, conforme se
verifica por meio das figuras abaixo.

Figuras 1 e 2. Atividade: Linguagem verbal e não verbal

Fonte: SOUZA, Maria Rita Costa de; COSTARDI, Wilma Jane Lekevicius.
Conhecer e descobrir: Língua Portuguesa. São Paulo: FTD, 2011, 2012, 2013.

A princípio, analisamos as páginas que contêm uma
leitura de imagem com várias placas, embalagens, tais como:
metrô, Colgate, Banco do Brasil, Coca Cola, Correios, Pare,
Globo, Omo, Bombril, SBT. Nessa atividade, pede-se que o
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aluno marque o que ele sabe ler. Essa atividade deverá ser
contextualizada para dá significado ao objeto, dependendo da
abordagem do professor. Em se tratando da área urbana, essa
atividade condiz com o letramento ideológico, pois, como
aborda Street, são palavras e textos em que os indivíduos estão
inseridos dentro de um contexto social. Também associa a um
Letramento que faz uso da língua escrita e do contexto social,
proposta essa abordada por Soares.

Figura 3. Texto informativo

Fonte: SOUZA, Maria Rita Costa de; COSTARDI, Wilma Jane Lekevicius.
Conhecer e descobrir: Língua Portuguesa. São Paulo: FTD, 2011, 2012, 2013.
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Na Figura 3, a atividade é um texto informativo
explanando um pouco sobre o povo Yanomami, a área ocupada
por esse povo, alguns trabalhos feitos por eles. Nesse caso, o
texto não é condizente nem contextualizada com a realidade do
público, estando voltado para um Letramento autônomo em que
beneficia alguns grupos específicos da referida área.

Figura 4. Canção Popular

Fonte: SOUZA, Maria Rita Costa de; COSTARDI, Wilma Jane Lekevicius.
Conhecer e descobrir: Língua Portuguesa. São Paulo: FTD, 2011, 2012, 2013.
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Na Figura 4, observa-se uma canção popular, típica do
São João nordestino. O texto acima tem uma proposta que não
exige uma complexidade de ativação de conhecimentos, no
entanto, as palavras fazem parte do contexto social dos
educandos. Na esfera interpretativa, pede-se que o aluno observe
um sinal que está acima da letra a o til, pedindo que complete as
frases com as palavras: pão, mão, cão. Essa atividade apresenta
perguntas que exigem respostas óbvias, não levando o aluno a
refletir sobre a questão estudada nem estimulam a criatividade
dele. Está mais voltada para uma alfabetização no sentido de
decodificar, no qual o aluno só precisa saber ler e escrever,
pode-se afirmar, então, o letramento autônomo.
A Figura 5 apresenta uma tirinha de História em
quadrinhos, de Maurício de Sousa, na qual Cascão se machuca e
faz uma expressão de dor. A proposta dessa tirinha é que o aluno
diga se costuma ler História em quadrinhos e qual objetivo.
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Figura 5. História em quadrinhos

Fonte: SOUZA, Maria Rita Costa de; COSTARDI, Wilma Jane Lekevicius.
Conhecer e descobrir: Língua Portuguesa. São Paulo: FTD, 2011, 2012, 2013.

A proposta dessa atividade se distancia sobremaneira
do contexto do Letramento ideológico, estando mais próxima de
uma atividade voltada para Alfabetização, simplesmente a partir
de habilidades mecânicas, função esta abordada por alguns
autores da contemporaneidade, aproximando-se do letramento
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autônomo. Não se vislumbra uma perspectiva de provocar uma
reflexão acerca do sujeito com autonomia na sociedade
A Figura 6 aborda uma receita de omelete, com as
seguintes indagações:
Figura 6. Receita culinária

Fonte: SOUZA, Maria Rita Costa de; COSTARDI, Wilma Jane Lekevicius.
Conhecer e descobrir: Língua Portuguesa. São Paulo: FTD, 2011, 2012, 2013.
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Uma abordagem relativamente coerente, pois grande
parte do público alvo é dona de casa ou pessoa que conhece esse
tipo de texto, fazendo parte de seu cotidiano. No entanto, a
questão norteadora da atividade parte do pressuposto que todo o
público estudantil sabe o que é uma omelete. Isso quer dizer que
esse público sabe do que se trata. Já os PCNs ressaltam a
importância de se trabalhar o contexto social em que o indivíduo
está inserido. Trata-se de uma produção de texto que leva o
sujeito a posicionar-se como cidadão aos anseios do meio em
que vive. Distancia-se da proposta de Letramento ideológico.
De modo geral, o livro selecionado apresenta, em sua
maioria, textos descontextualizados da vida real, até se perceber
uma noção errônea de que a compreensão textual é meramente o
ato de ler e escrever através dos símbolos do alfabeto, além de
ter respostas óbvias, não provocando no sujeito uma reflexão
acerca de seu espaço na sociedade.
Essas

atividades

apresentam

fácil

entendimento,

exigindo do aluno respostas sem um pensar crítico e reflexivo
através

de

habilidades

sociocognitivas. A

proposta

do

vocabulário não condiz com o uso linguístico do cotidiano dos
jovens e adultos, prevalecendo o método tradicional de que o
aluno deve simplesmente só ler e escrever, distanciando-se da
proposta sociointeracionista. Há uma distância entre a proposta
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de alfabetização pautada nas ideias de Freire, além de está
aquém das propostas sugeridas pelas Diretrizes Curriculares
para o ensino da EJA.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do que foi exposto, considera-se que o Livro
didático é uma ferramenta muito importante a ser utilizada nas
escolas, apesar de não ser o único recurso para desenvolver os
conteúdos a serem trabalhados em sala de aula. Ainda é tido
como

um

norte

para

o

educador,

também

para

o

desenvolvimento sociocognitivo do educando.
O livro didático proposto pela Prefeitura da Cidade do
Recife para ser trabalhado na alfabetização de jovens e adultos
(EJA) está muito distante das propostas contidas nas Diretrizes
Curriculares para a EJA, das teorias metodológicas pautadas na
alfabetização de Paulo Freire, em que utilizamos experiências,
ferramentas do cotidiano dos educandos como facilitador do
processo de alfabetização. Sabe-se que os alunos da EJA trazem
consigo

aprendizagens

que

estão

relacionadas

às

suas

experiências de histórias de vida, experiências essas não
aproveitadas por meio de propostas nas atividades do livro
didático.
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O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)
proporciona aos educadores e gestores uma "liberdade" em
relação à escolha dos livros a serem trabalhados nas instituições
de ensino, mas nos deparamos com uma cultura na escolha dos
livros, onde muitas vezes há uma influência política, além da
indústria editorial, ou seja, não há uma preocupação em escolher
um livro pautado num letramento ideológico e nas ideias de
Paulo Freire que é um referencial no que diz respeito à
Educação de Jovens e Adultos, partindo do pressuposto de
utilizar no processo de alfabetização as experiências do
indivíduo e objetos do seu dia a dia. De maneira geral, as
atividades estão distante das propostas de um Letramento
ideológico, em que o educando dá significado às palavras de
acordo com o contexto social, além da proposta apresentada nos
PCNs, nas Diretrizes Curriculares. Contraria, sobremaneira, o
próprio PNLD, pois o livro analisado deveria estar focado na sua
proposta, pois para que ele seja distribuído, primeiramente
deveria seguir alguns critérios exigidos por esse Programa.
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