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Apresentação

Nesta edição, estamos focalizando a literatura 
e  seu encontro com diferentes linguagens 
do campo das comunicações e artes, que 

passam por grandes transformações, do cinema à 
realidade aumentada. Nunca é demais lembrar das 
contribuições advindas, nessa área, por reflexões de 
Valéry sobre a função cognitiva da percepção estética, 
que liberta o olhar dos hábitos, dos significados já 
sabidos para produzir ou enxergar o novo; de Ítalo 
Calvino, a respeito do livre jogo da imaginação no 
processo criativo; de Edgar Morin, sobre o espírito 
do tempo, que se estrutura sob concepções multi-
signicas. 

Textos lúdicos e simbólicos, poemas surrealistas, 
novas formas de ensino, incluindo o ensino a distância, 
são tratados aqui. Mas não é só. Há uma advertência, 
também, sobre o preconceito contra a ciência, que, 
por incrível que possa parecer, hoje se instala em 
algumas escolas de nível superior, do país, mobilizado 
por forças religiosas que invadem as salas de aula, 
principalmente através de bolsas de estudo. Ponto 
para uma necessária reflexão.

Zenaide Bassi Ribeiro Soares
Diretora Responsável
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Zenaide Bassi Ribeiro Soares

LITERATURA E OUTRAS LINGUAGENS:
RELAÇÕES DIALÓGICAS

LITERATURE AND OTHER LANGUAGES:
DIALOGICAL RELATIONS

PALAVRAS-CHAVE

RESUMO

ABSTRACT

KEYWORDS

Arte. Literatura. Linguagens verbal, visual e 
audiovisual. Espírito de nosso tempo.

Este trabalho trata das relações dialógicas entre as 
diferentes linguagens, que se acentuaram a partir do 
século XX. Trata particularmente da literatura e suas 
relações com outras expressões artísticas.

The present work deals with the dialogic relations among 
different languages, which have been emphasized 
since the XX century. It deals, particularly, with literature 
and its relations to other artistic expressions.

Art. Literature. Verbal, visual and audiovisual languages. 
Spirit of our epoch.

Autor e Texto
Author - Text
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Zenaide Bassi Ribeiro Soares*

LITERATURA E OUTRAS LINGUAGENS:
RELAÇÕES DIALÓGICAS

LITERATURE AND OTHER LANGUAGES:
DIALOGICAL RELATIONS

“O  grande desafio para a literatura é o de saber 
tecer em conjunto os diversos saberes e os 
diversos códigos numa visão pluralista e 

multifacetada do mundo” - diz Ítalo Calvino, refletindo uma 
concepcão concordante com o pensamento complexo da 
era contemporânea. Isto exige um olhar que contemple a 
aptidão humana para o múltiplo, o variado e o diverso e 
seja capaz não só de abrir fronteiras entre os saberes, mas 
ir além disso, como propõe Edgar Morin, ou seja, eliminar 
as barreiras que sustentam as fronteiras.

Muitos críticos excluem de suas agendas o pensamento 
complexo. Preferem o homem unidimensional, a separacão 
entre os saberes, a ausência das relações dialógicas entre 
os signos. Fazem, quando muito, ressalvas a um ou outro 
momento, na história da literatura, em que uma ou outra 
corrente literária ou um ou outro autor teria valorizado uma 
concepcão multi-sígnica.
* Doutora em Comunicão e Artes. Diretora de pesquisa e publicações no Centro de Estudos 
de Letras, Artes e História - Celarth.
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É sabido que, no Brasil, a vanguarda poética dos anos 
50-60 do século XX valorizou a dimensão ótica do signo, 
oferecendo ao leitor formas tecidas no processo concreto 
de elaboração verbal do poema. A valorização do visual 
não diminuía, contudo, o peso da palavra: a mescla das 
dimensões verbais, plásticas e gráfico-espaciais são 
modos articulados de produção de sentido que, para 
sua decodificação, exige um olhar pluridimensional, que 
identifique a carga ideológica, sócio-cultural, política, 
estética de que são expressões.

As palavras, como diz Bakhtin, “são tecidas a partir de 
uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas 
as relações sociais em todos os domínios ( ... ) A palavra é 
capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais 
efêmeras das mudanças sociais”. Mas se a palavra expressa 
a consciência do homem, este nunca descartou outras 
formas de expressão.

Antes de escrever, o homem desenhava e pintava nas 
cavernas e essa expressão registra as próprias mudanças 
sociais ocorridas na pré-história entre o paleolítico e 
o neolítico, quando passará do realismo figurativo ao 
predomínio do geometrismo de tendência abstrata. Este 
homem também falava e, embora o registro de sua voz 
tenha se perdido no tempo, sabemos da força de sua voz, 
da importância de sua fala.

A voz foi e é um grande agente de coesão social. Nas 
mais remotas épocas, a voz humana exerceu o poder de 
transmitir informações e conhecimento, de exercitar o conto 
e o canto. A fala era o grande agente ativo da magia, que 
tinha o poder de preservar a identidade do grupo, de ligá-lo 
ao passado e ao futuro. Na arte da oralidade, o processo e 
o produto se assimilam reciprocamente: é a expressão da 
voz que sustenta o caráter cômico ou dramático da estória 
que está sendo contada.
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Muitos comparam, na poesia, a voz e o texto impresso. 
Este seria moderno, e a voz, antiga. Esta formulação, no 
mínimo, desconsidera as extensões da voz. A voz, que 
cantava para a lua nas noites pré-históricas, invocando  
ajuda, perpetuou-se no canto, no teatro, na música, chegou 
ao disco, ao rádio, ao cinema, à TV, ao CD, à informática, à 
era digital, consolidando-se, ainda, em livros videogravados 
ou em audiolivros.

Das cavernas à Internet o desenho não só permaneceu 
como também ampliou seus espaços e formas. Com o 
surgimento da escrita, o desenho evoluiu em ilustrações, 
ganhou novas texturas, cores, brilhos, suportes, voz e 
movimento.

Na Idade Média, o texto de certos manuscritos era ilustrado 
e decorado com pinturas, como ocorreu, por exemplo, com 
missais, obras de piedade, romances de cavalaria. Estes 
manuscritos luxuosos, caligrafados por copistas habilidosos 
e iluminados1 por pintores reconhecidos, eram destinados 
a pessoas abastadas, pequenos grupos de privilegiados. 
Uma preciosidade que não se comparava aos manuscritos 
comuns, de consumo mais amplo.

Com a invenção da reprodução de cópias impressas 
a partir de matrizes de madeira, as estampas xilográficas 
ilustravam textos. Em Bamberg, na Alemanha, em 1441, o 
impressor Albrecht Pfister ilustrou uma coletânea de fábulas 

1 No sentido de adornar com iluminuras.
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de Ulrich Boner, intitulada “A Pedra Preciosa”, constituindo-
se no primeiro livro ilustrado de que se tem notícia.

Com o surgimento dos tipos móveis (primeiro de madeira 
e depois de chumbo) inventados por Gutenberg, popularizou-
se a imprensa. Realizaram-se impressões da Bíblia, de livros 
religiosos de conteúdo moralizador,  histórias sobre a vida de 
santos e os perigos de satanás, fábulas e contos populares. 
As ilustrações, nessa época - século XV -, não tinham 
finalidades artísticas, respondiam a uma função prática, a de 
tornar concretas e visíveis cenas e figuras de seres e objetos 
de que os homens daquela época ouviam falar.

A ampliação crescente do número de cópias impressas 
levou à criação de novos padrões de ilustração, com a 
adoção de novas técnicas expressivas, em que se incluem 
sombreamento com o uso do claro e escuro, a adoção 
de vinhetas, a inclusão de estampas a buril, o uso de 
enquadramentos geométricos.

Milhares de textos foram impressos, com ilustrações, 
como as Fábulas de Esopo, a História de Tróia ou Lancelote, 
Histórias do Antigo e do Novo Testamento, obras como as 
Metamorfoses de Ovídio, textos de Virgílio, além de lendas, 
fábulas, mitos e contos populares.

Pfi
st

er
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Desde o século XV conhecia-se a arte do talho-doce, a 
gravura sobre metal em côncavo. Este procedimento permitia 
reproduzir melhor os jogos de luz e sombra e passou, mais 
tarde, a ser usado por negociantes de estampas da Antuérpia, 
estendendo-se seu uso pela Europa ao longo do século XVI, 
com gravação em cobre. Originalmente a gravura em talho 
doce fora preferida pelos pintores, porque permitia obter 
traços precisos de extrema finura além da reprodução de 
boa qualidade dos jogos de luz e sombra. Por intermédio da 
gravação em talho-doce, milhares de pessoas desprovidas 
de recursos financeiros tinham acesso a estampas de obras 
de grandes pintores.

Os costumes em mudança levavam patrícios de Veneza, 
de Florença ou da Antuérpia e ricos burgueses da França 
a encomendarem seus retratos ou quadros a grandes 
pintores da época, e com eles enfeitar as paredes de suas 
luxuosas residências - de forma que não eram mais apenas 
as igrejas que se ornavam com obras de arte. As paredes 
das casas dos menos abastados adornavam-se com 
estampas, contribuindo para que o mercado desse produto 
se expandisse, estendendo-se pelos séculos XVI e XVII, 
ao mesmo tempo que as ilustrações dos livros deixavam 
de ser gravadas em madeira, que cada vez mais pareciam 
grosseiras e pouco nítidas diante de novos recursos, 
advindos de novas tecnologias.

Popularizavam-se a venda avulsa de livros e o comércio 
de estampas, que reproduziam obras de grandes pintores 
italianos, flamengos, franceses, alemães.

Ocorre, porém, que, nas suas origens, o livro ilustrado, 
ao ser difundido, criava um público grande, que mal 
sabendo ler servia-se das imagens para compreender 
melhor o texto. Isto fazia com que muitos letrados da 
época cultivassem certo desprezo pelas ilustrações de 
livros, julgando “inferiores” a eles aquelas pessoas que se
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apoiavam nos desenhos como suporte do texto impresso. 
Isto deve ter contribuído para uma supervalorização da 
letra impressa, fortalecendo a tendência de desqualificar 
a imagem.

No século XVIII já se havia consolidado o costume de 
conservar o livro de pé, por isso a lombada passou a ser 
decorada, para favorecer a identificação da obra na estante.

A tipografia se desenvolvia. Os primeiros ensaios de 
composição mecânica surgiram em 1774, numa tentativa 
de eliminar o trabalho manual, extremamente lento, tanto 
na montagem do texto com tipos de chumbo como na 
impressão. Em 1822, surgia a componedora com teclado, 
de Willian Church, e, mais tarde, a Linotype que conferia 
velocidade considerável na composição do texto em 
chumbo. Os processos de impressão também haviam se 
aperfeiçoado. Das rudimentares prensas de tímpano e 
frasqueta, passava-se para o prelo holandês, até se chegar, 
em 1811, à máquina de cilindro.

Com essa equipagem, a produção de texto impresso por 
hora se acelerou e com a ampliação das tiragens diminuía o 
preço unitário dos impressos, tornando o produto acessível 
a novas e crescentes parcelas da população. A palavra 
impressa, ilustrada ou não, multiplicava-se, levando a todos 
os cantos o próprio progresso do pensamento humano, 
difundindo novos conhecimentos e obras ficcionais.

A industrialização, o crescimento demográfico e a 
urbanização aceleravam-se; a emergência das fábricas 
exigia cada vez mais a elevação do nível de instrução de 
largos setores da população urbana. A obrigatoriedade do 
acesso à escola, para todas as crianças, estendeu a milhões 
de pessoas a oportunidade do aprendizado da leitura e 
escrita, refletindo-se sobre a produção de livros e revistas. 
O crescimento do mercado livreiro fazia entrever novas 
necessidades editoriais, e, entre estas, a especialização 
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de publicações por sexo, faixa etária, profissões, com a 
produção de textos adequados a cada segmento.

Assim foi se descrevendo, na História das Comunicações 
e das Artes ocidentais, o desenvolvimento da comunicação 
impressa, sempre exigindo a criação de novos textos e 
novos autores, tornando-se cada vez mais uma produção 
sofisticada, em função das inovações tecnológicas e das 
novas necessidades estéticas, científicas e sociais que surgiam.

Pensamento, Imagem e
Imaginação

A História da Literatura acumula milhões de textos 
impressos elaborados por escritores, que os concebiam 
primeiro em sua mente, como imagens, muito antes da 
existência do cinema. 

Na imaginação desses escri tores desf i lavam 
personagens, lugares, objetos, cores, - imagens mentais 
transpostas para o papel numa linguagem escrita que se 
afirmava como uma realidade psíquica particular, adquirindo 
permanência por intermédio da impressão e, ao mesmo 
tempo que ganhava densidade estética, abrindo-se para 
outros sentidos, podendo ser apreciada em diferentes 
níveis: literalmente, figurativamente e alegoricamente, ou 
em todos, conforme o grau de maturidade do leitor. 

O escritor, desde sempre, ao conceber sua obra, 
costuma vê-la, primeiro, na sua “tela” mental. A parte visual 
precede ou acompanha a imaginação escrita e o mesmo 
fenômeno ocorre com o leitor, que, conforme a qualidade 
do texto, “visualiza” cenas como se estas estivessem diante 
de seus olhos. 

Nesse processo de visualização e reflexão recria 
as imagens e o texto, conforme seu repertório interno,  
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sua experiência de vida, sua habilidade em transitar nos 
terrenos do devaneio, entre o real e o imaginário, nos quais 
multiplicam-se as associações em milhares de combinações 
possíveis. 

É aí que se coloca, para o leitor, a possibilidade de 
ultrapassar a superfície do texto, a partir de um esforço 
de garimpagem para descobrir sentidos ocultos na 
potencialidade das palavras, nas suas sonoridades 
interiores, na expressão das cores que traduzem, mais 
que a reprodução do visível, a sua transfiguração. Na obra 
impressa a transfiguração pode se operar tanto na projeção 
plástica das imagens como na articulação dos campos 
semânticos que estruturam os textos, de que emergem 
formas verbais-poéticas, tecidas por metáforas e alegorias. 

A articulação entre as linguagens verbal e visual, tanto 
para quem escreve como para quem lê, produz novos 
sentidos que enriquecem a sua experiência estética, 
elevando seu grau de exigência, aprimorando seu senso 
crítico e seu olhar sensível.

O ato de pensar consiste em sequências de imagens 
seguidas umas pelas outras, desde os primórdios do 
ser humano, que ao longo do tempo gradativamente foi 
disciplinando seu pensamento, e, em muitas circunstâncias 
limitando-o à sua própria superfície, ocultando as suas 
profundezas num processo ativo de fragmentação, que cada 
vez mais reproduzia a divisão social do trabalho. 

O fragmentarismo, que daí deriva, reduz o homem a uma 
feição técnica de “faber” ou a uma concepção racionalista 
de “sapiens” - numa unilateralidade redutora que mutila 
a complexidade de sua natureza humana, a brecha do 
incontrolável onde gira a loucura, o fosso da incerteza 
e da indecibilidade onde se fazem as investigações, a 
descoberta, a criação - como diz Edgar Morin.
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Trata-se de um tipo de distorção que tem permeado 
o pensamento ocidental, e especialmente a filosofia 
francesa, levando à desvalorização ontológica da imagem 
e psicológica da imaginação, tida como “fautora de erros 
e de falsidades”. 

Gusdorf já observou que o vasto movimento de 
ideias que desde Sócrates, ou através do augustinismo, 
da escolástica, do cartesianismo, do século das 
luzes desembocam em outras reflexões racionalistas 
apresentando como consequência a desconfiança de tudo 
o que se considera como pensamento desvinculado da 
razão. A razão consiste, conforme  Descartes, na faculdade 
de bem julgar, discernir o bem e o mal, o verdadeiro e o 
falso. Restitue o real enquanto a imaginação pode ser 
tomada como risco de irrealidade, forma enfraquecida 
de percepção, causa de erros, deformações da realidade, 
fonte de enganos.

A imaginação, segundo a Fenomenologia, porém, abre 
o tempo futuro e o caminho dos possíveis. A imaginação 
criadora inventa ou cria o novo nas artes, nas ciências, 
nas técnicas e na Filosofia.

A imaginação para Bachelard é dinamismo organizador, 
para Voltaire, a “louca da casa”, para Francastel é a 
mobilizadora da imagem, conferindo-lhe pluralidade  
de significações, alcance e mensagem. Para Griaule 
as manifestações artísticas, nas suas mais variadas 
Iinguagens, expressam a negação da morte. Para Bergson o 
caráter fundamental da função fantástica na fabulação é uma 
reação defensiva pela inteligência diante da inevitabilidade 
da morte.

De qualquer forma, o que se coloca para a imaginação 
e a produção dela oriunda é a afirmação da vida. Ou o 
desejo de eternidade, como quer Auger, admitindo que a 
imaginação organiza e mede o tempo, modula-o em mitos  
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e lendas, e ainda, pela periodicidade, consola pela fuga 
do próprio tempo. O irreal, segundo Bachelard, oferece 
um dinamismo real à vida, desde que se participe com 
profundidade da imaginação criante.

O artista, através da imaginação capta o essencial, 
o arquetípico, reúne o que está disperso na realidade e 
desse modo mostra o inusitado, o singular, o excepcional, o 
exemplar, o impossível, abrindo espaço para o exercício do 
outro, o fruidor-agente, que, por intermédio da arte, conhece 
melhor a si e ao outro, descobrindo sentido para a realidade, 
reformulando seu conhecimento de si e do mundo. É aí que 
reside a possibilidade de se aprender, através da arte, um 
tipo de aprendizagem que dispensa os códigos da Ciência 
e da Pedagogia.

O artista, criador, que capta o essencial e reúne o 
disperso para, através do livre jogo da imaginação, criar o 
novo, está no mundo, marcado por seu tempo e sua cultura 
que marcam a sua linguagem. Querendo ou não, sua arte 
fala de sua época, às vezes muito bem, às vezes não tão 
bem assim, sempre trabalhando com os sentidos potenciais 
de palavras, sons, linhas, formas, gesto, cor. 

A imagem poética, na riqueza de suas variações, 
incendeia a imaginação, ilumina a consciência, estimula a 
gestação do novo, num universo particular em que a vida 
humana real é semi-imaginária e a vida imaginária é semi-
real. É nesse universo difuso que a arte circula, difundindo 
um tipo especial de conhecimento que não se origina só 
da razão pura especulativa, nem só da razão pura prática, 
mas de uma faculdade humana específica, que é afetiva, e 
de onde deriva um juízo do sentimento.

Ítalo Calvino confessa que seu mundo imaginário 
foi influenciado, antes de mais nada, pelas figurinhas 
do Corrieri dei Picoli, que era à época (anos 20) o mais 
difundido dos semanários infantis ( ... ) e publicava na Itália 
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os mais conhecidos comics americanos da época Happy 
Hooligan, os Katzenjammers Kids, Felix the Cat, Maggie 
and Jiggs, todos rebatizados com nomes italianos. 

Calvino informa que via e lia “tudo isso, num período 
que durou dos três aos treze anos, antes que a paixão pelo 
cinema se tornasse para mim um delírio absoluto, que 
durou toda a minha adolescência”. Paixão como a dele, 
pelo cinema, foi partilhada no Brasil por J. J. Veiga, Ignácio 
de Loyola Brandão, Lya Luft, Marcos Rey, José Louzeiro, 
Santiago Nazarian, Deonísio da Silva, entre muitos outros 
escritores talentosos, que, na riqueza de sua linguagem, 
mesclam Iinguagens.

Já em 1927, em São Paulo, António de Alcântara Machado 
revelava na estrutura e no rítmo de seu texto influências do 
cinema, do vozerio da rua, da aglomeração, do futebol, da 
presença dos imigrantes italianos no Brás, ou no Bexiga, 
estabelecendo ruptura com a linguagem parnasiana. Menotti 
Del Picchia já havia elevado, em 1922, seu grito de ruptura, 
com acento futurista, traduzindo o ideário do modernismo:

“Queremos luz, ar, ventiladores, aeroplanos, 
reivindicações obreiras, idealismos, motores, 
chaminé de fábricas, sangue, velocidade, 
sonho, na nossa Arte! E que o rufo de um 
automóvel, nos trilhos de dois versos, espante 
da poesia o último deus homérico, que ficou, 
anacronicamente, a dormir e sonhar, na era 
do ‘’jazz-band’’ e do cinema, com a flauta dos 
pastores da Arcádia e os seios divinos de 
Helena!”

Em Portugal, Fernando Namora, como observa Maria 
Emília Miranda de Toledo, revela no arcabouço de várias 
de suas obras a presença de aspectos cinematográficos. 
O próprio autor ressalva entre as tendências da literatura 
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atual, a incorporação, na linguagem literária, de recursos 
provindos de outras áreas, de outras expressões artísticas. 
O mesmo se observa em obras de Manuel Puig, Guillermo 
Cabrera Infante, Marguerite Duras, David Goodis, Pratolini, 
Vargas Llosa, Gabriel Garcia Marquez, Juan Carlos Onetti, 
Cassiano Ricardo, Haroldo e Augusto de Campos, Ziraldo, 
Ferreira Gullar, entre muitos.

A Iigação entre formas verbais, visuais e audiovisuais 
reafirma-se na produção estética contemporânea, a despeito 
de setores discordantes que polemizam, procurando 
desconsiderar os diálogos intercódigos.

A articulação entre o discurso literário e os demais 
discursos, artísticos ou não, não se processa de uma forma 
harmoniosa, nem livre de tensões. Há sempre um fascinante 
jogo de afirmações e negações, um constante movimento de 
ocultações e desvelamentos. É inegável que nas diversas 
modalidades discursivas pode-se travar um conflito de  
forças: umas querendo se afirmar como desconstrutoras, 
outras como práticas de ocultação - e esse conflito só fica 
evidente para o observador que aprendeu a exercitar agudo 
olhar crítico, ou seja, o leitor maduro.

Hoje, sob o império da indústria cultural, os sistemas 
narrativos se entrelaçam. Diferentes linguagens como a da 
tela do pintor e a da tela do cinema, o código poético e o 
espaço gráfico, a tela de vídeo e a poesia visual, a vídeoarte, 
a infoarte e o design, a fotografia, a holografia, a arquigrafia, 
a cor e o videoclipe, o Iivro e o romance adaptado para o 
teatro, o cinema e a TV - tudo se mescla, produzindo objetos 
estéticos revigorados, sem se descaracterizarem como 
subprodutos.

A TV e a Iiteratura, por exemplo, têm suas especificidades 
e não são redutíveis uma à outra. O timing de leitura de um 
texto é função do rítmo que cada pessoa imprime ao ato 
de ler. O rítmo da TV corre distanciado do rítmo de vida do 
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espectador; seu texto impõe de cima e de fora o rítmo da 
relação de cada um com o produto criado.

A literatura é um tipo de expressão artística que se 
sustenta no elemento verbal e reconstrói o mundo real e 
imaginário sem que mantenha, necessariamente, um alto 
grau de analogia com a realidade que reproduz e recria. A 
TV possui uma relação analógica muito próxima à do real 
sensível, procurando mesmo imitar esse real, reproduzindo-o 
tal qual ele é. A TV se define pelo visual, pelo icônico, mas 
tem o verbal como uma de suas dimensões fundamentais.

O texto lido não é e nem nunca será a obra do vídeo 
ou do cinema, nem a obra videográfica ou de TV poderá 
substituir a leitura do livro. São diferentes Iinguagens 
que se negam mas ao mesmo tempo se afirmam, que se 
antagonizam mas se complementam, nas suas relações 
dialógicas.

Esse modo dialético de observar as diferentes 
linguagens pode ajudar a compreender que não se trata 
de estabelecer equivalência ou semelhança de linguagens, 
mas de captar a interação apesar das diferenças. A literatura 
não se constitui, como querem alguns, num compartimento 
fechado mas se integra no rol das linguagens artísticas, 
mantendo com elas relações essenciais, que buscam 
sempre subverter códigos estabelecidos para criar o novo, 
alimentar utopias.

Texto, som, imagem, técnica, imaginação articulam-se, 
vivenciando e construindo obras mediadas pelo espírito 
do tempo, por expressões de fenômenos que emergiram 
e se acentuaram no século XX e invadem o século XXI, 
gerando situações e condições a que muitos ainda não 
conseguiram se adaptar.

A resistência a uma visão integradora de linguagens 
poderia advir de certa dificuldade de adaptação a novas 
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realidades, que interferem na maneira de se perceber o 
mundo e relacionar-se com ele. 

Esta dificuldade é antiga, ocorreu também na época em 
que surgiu o cinema e muitas pessoas tinham dificuldade 
em apreender mudanças operadas nas noções de espaço, 
tempo, energia ou nas sensações, incluindo-se luzes, 
brilhos, cores.

Desde que o homem aprendeu com o cinema o complicado 
processo de apreensão do desenvolvimento da ação narrativa 
sob forma visualizada, reconhecendo as perspectivas, as 
metáforas e os símbolos das imagens, construiu-se uma 
cultura visual, de cuja origem, embora recente, já se perde a 
memória, como relata Massimo Canevacci:

“Em nossa civilização, não mais levamos em 
conta o complicado processo de adaptação que foi 
necessário à consciência para se familiarizar com 
a sucessão visual. Trata-se, em substância, de 
recompor na consciência imagens decompostas 
em seus elementos singulares e vistas em 
sucessão temporal, que Ihes dava unidade e 
continuidade”.

Apreender a ação narrativa sob forma visualizada 
significou, para muitos, excessivo esforço, conforme 
registra Bela Balázcs2, contando sobre a dura experiência 
de um funcionário colonial britânico que, durante a primeira 
guerra mundial, ficara isolado na África, e embora já tivesse 
lido muito sobre cinema, ao ver, pela primeira vez, um filme 
extremamente simples, “ficou com os olhos esbugalhados 
e fazia visível esforço para compreender o que se passava”. 
Dramática também foi a experiência de uma camponesa 
russa, oriunda de um Kolkós siberiano, que, após ter visto 
pela primeira vez um filme em Moscou, narrou a seus patrões 
o seguinte:
2 Citado por Massimo Canevacci, op. cit.
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“Vi ( ... ) homens feitos de pedaços: a cabeça, os 
pés, as mãos, um pedaço aqui, um pedaço ali, em 
lugares diferentes”.

Apesar disso, a superação da decomposição da imagem 
através da síntese realizada pelo cérebro, a aquisição do 
domínio da linguagem do universo imagético e sonoro em 
movimento, e do encadeamento lógico de sua sucessão 
garantiram o êxito do cinema.

A partir do cinema, e com a aceleração vertiginosa do 
desenvolvimento tecnológico, acelerou-se o processo de 
interlocução de linguagens. 

As linhas, formas, cores, sombras, gestos, sons e 
movimentos integram-se como expressões criadoras 
nucleadas pela beleza da harmonia, da simetria, da 
assimetria, do horror, do medo, do encantamento gerados 
pelo deslocamento de uma palavra no texto, a usurpação 
da natureza pela cor na pintura, ou a inovadora combinação 
de sons na música e da articulação desses elementos, de 
forma criativa, em diferentes suportes. Esse dialogismo 
unifica, reúne ou articula elementos de origens diferentes na 
construção de uma metáfora e criação ilusionista do mundo.

No universo contemporâneo as linguagens se 
interpenetram, redimensionando antigas noções de escritura, 
de tempo e espaço, de materialidade e imaterialidade, de 
virtual e de realidade aumentada, criando novos meios de 
produção de processos comunicativos, produzindo novas 
estruturas de pensamento, novas modalidades de apreensão 
e leitura do mundo, novos paradigmas de recriação da 
realidade e da ilusão.

O modo pelo qual esse universo sedutor é reproduzido 
e realimentado envolve milhões de pessoas, que se 
movimentam num inevitável mundo vertiginoso em que 
vibrações explodem em sons e ritmos, em cor e luz que se 
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articulam com a palavra e o gesto, onde signos remetem a 
signos e alargam os caminhos da poiésis (do fazer, realizar, 
produzir) com a disponibilidade cada vez mais ampla de 
instrumentos que possibilitam o acesso ao conhecimento, 
à fruição estética, à reelaboração da história do prazer, da 
ciência e do conhecimento.

É nesse universo que explodem entidades virtuais ligadas 
por redes interplanetárias de telefonia e sensores óticos, que 
ampliam e reformulam as dimensões da linguagem. É nesse 
universo fluido e luminoso que ainda muita escola brasileira 
desfila anacronicamente, orientada por padrões do passado, 
em defasagem com relação ao mundo contemporâneo. 

É nesse universo que perdem a oportunidade de 
rearticular com a escrita, nas salas de aula, as linguagens 
sonoras e imagéticas em pequenos exercícios para 
despadronizar textos e desenvolver a autonomia da 
produção textual; a leitura crítica que leva a discernir para 
decidir; a leitura mágica que desvenda o belo que emerge 
do feio, do lúdico, do triste, do insólito no mundo semi-real 
da criação imaginária.
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Formando Leitores? Ou
um Deserto de Leitores?

Quando pensamos na criança de hoje, século XXI, 
sabemos que se trata de um ser humano que se relaciona 
com o mundo de forma muito diferente da criança  do século 
XVI, ou do século XIX. A informática, os jogos eletrônicos, o 
livro, a televisão, o rádio, o cinema, a videoarte, a infoarte, 
as linguagens impressas, visuais, sonoras, audiovisuais, 
digitais, integram seu cotidiano, seu modo de ver e perceber a 
si mesmo, o outro e o mundo que a rodeia. Permeia seu lazer, 
seu ócio que pode ou poderia até ser criativo, para lembrar 
uma expressão de Domenico de Masi.

Ao apropriar-se da polissemia, interlocução e articulação 
dos signos, pode-se decifrar os caminhos da liberdade 
através do exercício criativo, da conquista da autonomia 
de expressão.

Não somente as crianças, mas também os adultos 
podem adquirir a riqueza sígnica advinda das relações 
dialógicas de diferentes Iinguagens, que constituem o 
universo contemporâneo.

O livro de hoje ultrapassa os limites do passado, 
abrindo-se a novos sentidos resultantes das inter-
relações entre as dimensões verbo-áudio-visuais, plásticas, 
gráficoespaciais, infoartísticas.

A interpretação multi-sígnica compromete-se com a 
premissa de que a escritura está alicerçada no processo 
integrativo de um universo multifacetado, que ultrapassa o 
suporte impresso. 

Este tipo de escritura expressa o tempo em que se vive, a 
contemporaneidade, e exige do leitor um olhar pluridirecional, 
capaz de vislumbrar as diferentes teias internas e externas, 
que entretecem sua estrutura. A pluridirecionalidade do olhar 
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está tanto em quem escreve como no fruidor-agente (o termo 
“receptor” aqui é descartado por dar ideia de passividade) 
que revisa e aciona o movimento da obra.

No propósito, porém, de valorizar a profundidade, 
seccionando as linguagens, muitos argumentos têm sido 
utilizados, inclusive o de que algumas Iinguagens contribuem 
mais que outras para ajudar na formação do juízo crítico.

Usar o argumento de que as linguagens cinematográficas, 
pictóricas, sonoras e audiovisuais seriam mais pobres 
constituindo-se nas verdadeiras expressões da indústria 
cultural que produz e vende bens simbólicos, é ignorar que 
livros, revistas, jornais impressos também são mercadorias, 
submetidas às mesmas regras do mercado capitalista e à 
ideologia da indústria da cultura.

É cometer o equívoco de acreditar que, neste sistema, 
a arte se transforma unicamente em evento alienante, que 
torna invisível a realidade e o próprio trabalho criador da 
obra. Se esse aspecto alienante efetivamente existe, como 
se pode esquecer que o seu contrário também ocorre? O 
que se dizer de telenovelas brasileiras que construíram 
grandes metáforas e alegorias, em plena ditadura militar, 
revelando e desvelando mazelas políticas, econômicas 
e sociais de forma surpreendente, sem trabalharem com 
a aridez da Iinguagem sociológica, nem com pesados 
discursos pedagógicos? E do olhar arguto do leitor-sujeito, 
que percebe, assimila, compara, resiste, reconta?

Entrar por este atalho, apenas afasta o foco do debate 
e obscurece a realidade que se quer discutir.

Isolar, no estudo do texto impresso e na leitura do 
mundo, as articulações entre as Iinguagens escritas, 
sonoras e imagéticas pode equivaler a um mergulho num 
tempo arcaico que expressa um jeito de ver o mundo, 
divorciado da dimensão contemporânea, e que, por estar 
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desvinculado de sua realidade (na semi-realidade que a 
constitui), poderia até contribuir para afastar da leitura o 
leitor potencial, colaborando para ampliar esse deserto de 
leitores de livros que ainda caracteriza o Brasil. Pode, no 
mínimo, desconsiderar a influência da cultura da imagem, 
que hoje existe na produção literária. A marca do cinema 
que se expressa, na literatura moderna, inclusive através 
do tratamento que se dá ao tempo, que transcorre veloz, 
minimizando, e até eliminando, a necessidade de intervalos. 

A narrativa que se sustenta em avanços e recuos, evidencia 
um jeito de lidar com o tempo que não existia no passado. 
Um modo de escrever que se constrói de um jeito engenhoso 
e colorido, que, se de um lado remete à espetacularização 
do cotidiano, captando o espírito do tempo, de outro pode 
transcender a realidade, expressando, de forma irônica ou 
dramática, a essência da condição humana.

Tratar a literatura, hoje, como uma expressão isolada 
de outras linguagens pode, também, equivaler a criar 
olhares seccionados, cegos às possibilidades de leituras 
abrangentes, profundas e divergentes da vida, da sociedade, 
da dor e do medo, do eu e do nós, da luz e da sombra que 
mobilizam o cotidiano dos seres humanos. Desse homem 
pluridimensional, construtor do tempo e do espaço, sempre 
tecendo novas lógicas, novas físicas, novas artes, novas 
relações sociais na eterna aventura diária, que a arte procura 
imitar, nas suas variadas formas.

Um texto é - como diz Roland Barthes - “um espaço 
de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam 
criaturas variadas, das quais nenhuma é original: o texto 
é um tecido de citações, saídas dos mil focos da cultura.” 

Augusto de Campos alertara para a inevitabilidade do 
processo de convivência ou de superposição de signo e a 
consequente diluição das fronteiras entre as artes.
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O cinema reinventa a literatura e é por ela influenciado. A 
escritura pictórica, cênica, cinética que se afirma a partir do 
cinema e a partir de novas tecnologias, irrompem, também, 
no espaço do livro. Técnicas narrativas que se apropriam 
de recursos de outras artes revelam, no espírito de nosso 
tempo, a relação intersemiótica dos discursos artísticos, 
através da qual uma linguagem se constitui a partir de signos 
e recursos próprios de outra linguagem.

Truman Capote afirmou que “a arte de escrever possui 
leis de perspectiva, luz e sombra, assim como a pintura e a 
música (...)”, explicando que costumava readaptá-las para 
o necessário ajustamento na narrativa. 

Alberto Moravia, por sua vez, que se confessava 
admirador do estilo teatral de Dostoiévski, admitia que 
tinha como ideal literário a fusão da técnica teatral com a 
da narrativa.

Discussões desse tipo, muitas vezes divergentes, 
lembram as opiniões opostas e divertidas de João do Rio 
e Monteiro Lobato.

Em 1909, o cronista João do Rio ironizava a nova 
espécie humana que surgia e a que classificava de “homus 
cinematograficus”, que, no seu jeito apressado de agir, 
realizava em dois meses mais do que seu antecessor 
conseguia em dez anos. O cronista inquietava-se com 
as alterações que se introduziam nas noções de tempo, 
comparadas ao “bom tempo de antanho em que nossos 
avós, sem relógios assegurados, sem a pressa de acabar, 
nos prepararam este tempo vertiginoso”. Tempos novos que 
o faziam antever “desilusões e catástrofes”.

Mais tarde, Monteiro Lobato, exaltando o cinema, 
investiria contra os que tinham saudade do passado: “para 
eles o homem é a corrupção do macaco; o automóvel é a 
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corrupção do carro de boi; o telefone é a corrupção do moço 
de recados”.

Deixando de lado o bom humor ferino de Lobato, cabe 
apenas lembrar que desde Alcântara Machado, nossa 
literatura, mesmo sendo rica, pouco tem se ocupado do 
futebol, imigrantes e bairros pobres, apesar de, após a febre 
regionalista, ter-se tornado urbana. 

Homossexuais e negros também têm sido pouco 
contemplados. Milton Hatoum, João Gilberto Noll, José 
Louzeiro, mais outros poucos escritores, têm fugido à 
temática predominante, que privilegia personagens dos 
grandes centros urbanos, brancos e socialmente bem 
sucedidos, contemplando protagonistas oriundos de 
outros segmentos da população do Brasil. São autores que 
expressam o nosso tempo, em obras que desvelam o que 
muitos gostariam de ocultar.
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Em alguns textos, observa-se a dimensão lúdica, de humor ou 
lírica, quer através da estilização, quer da paródia. Em outros, a 
comparação revela a similaridade das linguagens presentes nas 
obras, que denominamos Objeto Novo, e atualmente também falo 
do Artehíbridosfatos. Por quê? O motivo está no fato de os livros 
atuais não apenas promoverem uma convergência de códigos, 
mas de mesclarem, mixarem artes diversas: da geometria à 
pintura, e a fotografia, o antigo e o contemporâneo, enfim, livros 
da atualidade carregados do olhar do ontem e do hoje.

It can be observed in some texts a gaming, humorous or 
lyric dimension arising not only through style but also from 
parody. In other texts the comparison reveals the similarity 
of the languages present in the works, which we call New 
Object, and at present, I also refer to “Artehibridosfatos”. 
Why? The reason is in the fact that the present books not only 
promote a convergence of codes, but they also mix several 
arts: from geometry to painting and photography; ancient and 
contemporary, after all, present books loaded with yesterday 
and today sights.

Poetry. Comparison. Paraphrases. Child. “Artehibridosfatos”.
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“Levanto as pálpebras a medo. A luz estaca nítida
ao pé de mim. Aureolada pela chama da vela que

empunha, é minha mãe que me limpa o suor da
febre. É minha mãe que, de mãos poalhadas de

névoa, me ameiga a testa, o rosto, o peito, por onde
se precipitam em cauda irreparável os primeiros

espasmos libertadores do choro.”
(Antonio Torrado, Cinco sentidos e outros, 1997).

Aqui serão realizadas Análises Comparativas dos 
Contos: “O Sonho do Mar”, em Histórias em 
Ponto de Contar, de António Torrado e Maria 

Alberta Menéres e “Onde os Oceanos se Encontram”, em 
“Doze Reis e a Moça no Labirinto do Vento”, de Marina 
Colasanti e “O Mar e os Sonhos”, de Roseana Murray. “Uma 
Mão Cheia de Nada e Outra de Coisa Nenhuma”, de Irene 
Lisboa e “Uma Ideia Toda Azul”, de Marina Colasanti.

A poesia para crianças e jovens, assim como o tema 
criança em Fernando Pessoa e Mário Quintana em Nariz 
de Vidro; Poema Pial, de Fernando Pessoa e os poemas-
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de-contagem; a matriz comum, acervo popular em 
Fernando Pessoa e em poetas brasileiros; o menino em 
Pessoa e em Elias José, Sérgio Caparelli, Jayro José 
Xavier em Ulisses.

A) “O SONHO DO MAR” em Histórias em ponto de contar, 
inspiradas em desenhos de Amadeo de Sousa Cardoso. 
António Torrado e Maria Alberta Menéres disseram:

“Quando a gente olha para o mar calmo,
parece que ele está todo ali, ao cimo das
ondas. Mas é um engano.

O mar esconde as lembranças que todos
os mares desde sempre nele foram
deixando. E a lembrança dos rios. E das
chuvas. E de todas as águas escorregadias
do mundo”

(Torrado et Menéres. Histórias em ponto de contar, p. 03)

Trata-se de obra com estórias inspiradas nos desenhos 
de Amadeo de Souza Cardoso, onde os autores invertem 
o processo mais conhecido de que o trabalho de ilustrar 
acontece a partir de um texto pronto. No caso, o artista 
(1887-1918) participou do movimento que gerou fases 
como a do futurismo e o abstracionismo. Colorista ardente, 
associou as experiências da cor com os motivos folclóricos 
da sua terra natal.

Torrado e Menéres, inspirados nas sugestões 
implícitas e secretas dos desenhos, procuraram torná-los 
comunicáveis aos receptores infantis através da fantasia 
narrativa (Góes).1

1 Ver Lúcia Pimentel Góes, Em Busca da Matriz: Contribuição para uma História da 
Literatura Infantil e Juvenil Portuguesa. São Paulo: Clíper,1998.
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O conto “O Sonho do Mar” evoca o conto maravilhoso, 
raízes mergulhadas na essência do Eu. A linguagem, 
aparentemente simples, é trabalhada por sugestões 
formando tecido simbólico. Linguagem poética, onde 
limites são transpostos, pois o limiar poesia e narrativa, 
de tal modo se entrelaçam, que não nos satisfazemos nem 
mesmo com a classificação de “prosa poética”. Poesia 
já que a ambiguidade pontifica do começo ao fim, sem 
falar da forma “estrofes agrupadas em versos”, ou na 
musicalidade e sonoridade, o pulsar rítmico que percorre 
o fraseado. Narrativa, pois uma estória é contada, porém 
conto em resgate, paráfrase de conto maravilhoso, forma 
simples em que o estatuto do narrador confere o estatuto 
literário.

Quando a filha pergunta à mãe “- Minha mãe, não 
entendo. Essa história chama-se ‘O sonho do mar’ ou ‘A  
lenda dos três rochedos?’ - É a mesma história, explicou 
a mãe.” Nesta resposta está implícito que muitas vezes a 
forma muda, porém, o motivo nuclear permanece único. 
A efabulação do livro é semelhante à de muitas obras 
orientais, como As mil e uma noites, portanto, em encaixe, 
labiríntica, caixa-de-surpresa, quando de um eixo principal 
articulam-se outras narrativas. O fio condutor no livro 
português é o contar da mãe para a filha.

Também o conto Onde os Oceanos se Encontram, na 
proposta de Nelly Novaes Coelho, enquadra-se na Linha 
do Maravilhoso Metafórico-Existencial: “maravilhoso, 
pois as situações ocorrem fora do nosso Espaço/Tempo 
conhecido; metafórico (ou simbólico), trata-se de texto 
cuja significação essencial é apreendida quando sua 
linguagem simbólica for percebida ou decodificada pelo 
leitor”, conforme Nelly Novaes Coelho2.

2 Ver A Literatura Infantil e Juvenil. São Paulo: Ática, 1999, p. 142.
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No texto português, o conto inicia-se informando ter 
um moleiro três filhas. Já no resgate de forma de Marina 
Colasanti, o início “in media res” é o seguinte:

“Onde todos os oceanos se encontram,
aflora uma ilha pequena.Ali, desde sempre,
viviam Lânia e Lisíope, ninfas irmãs a
serviço do mar. Que, no manso regaço da
praia, vinha depositar seus afogados”.

Ambas cuidavam dos corpos, Lânia tirando-os da 
arrebentação, e Lisíope, a mais delicada, lavando-os com 
água doce, envolvendo-os em linho para juntas devolvê-
los ao mar. Após a introdução, o leitor é agarrado pela 
trama amorosa. Lânia, apaixonada pelo jovem e lindo 
afogado, clamou pela Morte. Fizeram um trato, e a 
invocada atendeu à súplica, trazer seu amado ao reino dos 
vivos. Mas, o amor dele voltou-se para a outra. A Morte 
seduzida no primeiro rogo pelo tamanho da paixão, o foi, 
no segundo, pelo tamanho do ódio. Desejou Lânia que a 
morte levasse a irmã e nada mais pediria ... No momento 
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aprazado, esgueirou-se para “de olhos bem abertos, esperar 
para ver cumprir-se a promessa”. Mas o sono venceu a 
ambas, e o despertar mostrou a Lânia a marca das mãos 
unidas aguardando o apagar das ondas.

Aqui introduzo, de Roseana Murray, o poema As conchas3:

As conchas ouvem música.
O mar rolando seus violinos,
às vezes violas de gamba
ou mesmo flautas e sinos.
As conchas ouvem,e depois,
quando em nossos ouvidos,
cantam baixinho.

Temos, aqui, dois planos, o concreto, os objetos do 
mar, (assim também os rochedos, as irmãs, o mar), e o 
plano do campo semântico, este revestido do simbólico 
que torna o barulho do mar em sons maviosos, uma música 
metaforicamente tocada por músicos invisíveis, levando- 
nos à região do maravilhoso. Metáforas, metonímias, em 
colar lírico.

Já no contar dos poetas portugueses, são três filhas 
de um moleiro, como narra a lenda, que pela margem do 
rio desceram até o mar procurando esquecer a monotonia 
da azenha. Foi quando avistaram um jovem montado 
sobre as ondas. Não se assustaram e, tendo perguntado, 
ficaram sabendo quem era ele: “- Sou a força do mar.” 
E tudo em suas vidas modificou-se para sempre. Não 
mais brincavam ou conversavam. Isoladas e silenciosas, 
esperavam em vão, pelo retorno do jovem. Mas cada uma 
o desejava só para si.

3 O Mar e os Sonhos. Ilustrações de Elvira Vigna. Belo Horizonte: Miguilim, 1996.
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Finaliza a lenda:

“De tanto esperarem em vão, as três irmãs
transformaram-se em três rochedos, que
enfrentam e acolhem a força do mar”.

A metamorfose, ao mesmo tempo que torna o 
impossível, possível, introduz o leitor virtual em cúmplice 
desse contar, e o leitor real mergulha nesse mar de 
fascínio. Assim, entrelaço eu, leitora crítica, porém em 
poetar analitico, fazendo meu, o ‘eu’ poético, a voz lírica 
de Roseana que neste contexto lê poeticamente as forças 
do mar. Nestas últimas linhas, pelo repetir em anáforas, 
bordões os poetas portugueses:

“Palavras antigas”

Astrolábios, sextantes,
alfarrábios
arrumo nas minhas estantes
e cartas antigas,
Roídas pelo tempo.
Arrumo luas e ventos
todos os velhos instrumentos
para enfrentar o sol e a tempestade,
os rumos mais variados.
Parto nesse meu barco
para o país do amor:
Quantos homens, desde o início do mundo,
partiram, assim como eu,
uma bússola e um desejo,
o coração em sobressalto.
Quem, ancorado no cais,
esperará por mim?



 35 TEMA

Temos, assim, que as paixões humanas são muito 
antigas, muito, desde o tempo de antes até o tempo de 
depois, que nem sabemos como será. Mudará o sentir 
do Homem? As pegadas dizem que não ... seguindo-as, 
mesmo roídas pelo tempo daquele que podia arrumar luas 
e ventos ... e o poeta registra “parto nesse meu barco, 
para o país do amor”. E não partimos todos? Não partiram 
as filhas do moleiro? Não partiram todas as mães dessas 
filhas, e o ciclo ininterrupto, infinito, se repete, até todos 
virarmos rochedos depois de conhecermos a força do 
mar? Dos oceanos? Que são cada alma-coração-humano, 
todas as almas-corações humanos? Felizes todos que 
encontraram quem os esperou. Espero que os leitores 
deste artigo encontrem-se nesta leitura poética.

A Lenda é o pensamento infantil da humanidade, 
caracteriza-se pelo maravilhoso, pelas várias personagens 
sobrenaturais, pelo sentido profundo de fatalidade 
inexorável transmitido por essas primeiras sociedades. A 
fatalidade fixa a presença do Destino nas Lendas4.

A diferença maior do narrar de Torrado e Menéres 
estaria na dimensão poética de O Sonho do Mar, 
caracterizando-o como poesia em alternância com 
prosa poética, lirismo intenso do início ao fim. Já 
Colasanti opta pela narrativa em estilização a partir 
do “conto maravilhoso”. Estilização na colocação 
de Affonso Romano de Sant’Anna ao citar Tynianov 
e Bakhtin. Ambos os autores repensaram a paródia, 
pois se esta constrói-se em via dupla, além da obra 
há um segundo plano parodiado. O mesmo acontece 
na estilização, porém, nesta não há discordância, e, 

“sim concordância dos dois planos: o do estilizando e 
o do estilizado, que aparece através deste”. Marina Colasanti, 

4 Lucia Pimentel Góes. Op. cit.
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Torrado e Menéres conferem estatuto literário ou forma artística 
ao conto e lenda referidos, em estilização poética, sensível, 
com momentos de alta criação artística, reafirmando que as 
crianças e jovens são os leitores virtuais, qualquer adulto leitor 
pode e deve ser seu leitor real.

Narrativas em Suspenso

B) Irene Lisboa (1892-1958), nome de grande destaque 
na produção literária portuguesa da primeira metade 
do século XX. Jornalista, pedagoga, poeta, ficcionista, 
publicou Mão Cheia de Nada e Outra de Coisa Nenhuma 
(1980), uma coletânea dirigida aos jovens, contendo vinte 
e seis contos que reescrevem o mundo do maravilhoso, 
linha do imaginário. Forçoso se torna proceder ao 
paralelo entre este livro e o Uma Ideia Toda Azul de 
Marina Colasanti.

Nelly Novaes Coelho5 refere que os “contos estão 
profundamente enraizados no lado de lá do Eu (ou do 
Real) e dessas profundezas extrai a magia dos atos, 
gestos e aconteceres que tecem suas estórias.”

Trabalhado o plano abstrato das sugestões, o livro 
de Irene Lisboa desenvolve o plano da efabulação e 
o nível simbólico. Em todos os contos, o símbolo, a 
metáfora precisam ser atingidos para que a leitura se 
realize plenamente. Em ambas as autoras, estes contos 
maravilhosos são “Narrativas em Suspenso”, (Coelho), 
ou “Opera Aperta” (Eco, Umberto), pois terminam em algo 
inesperado que abre um leque de conjecturas a serem 
lidas e inscritas pelo leitor. São eixos significativos na 
ficção de Irene Lisboa o Mistério do Ser e das relações 
Homem x Mulher.

5 Op. cit.
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Seus temas recorrentes, podemos elencar, por exemplo, 
Amor, Solidão, Beleza, Fortuna, Alegria, Destino.

Confrontaremos Um Espinho de Marfim6, de Marina 
Colasanti e O Coração, de Irene Lisboa. No primeiro, 
temos a estória de um unicórnio que espreitava a janela 
do quarto da princesa, em cujo jardim pastava diariamente 
mal amanhecia o sol. O rei bastou avistá-lo para não lhe 
dar mais tréguas e obstinar-se a caçá-lo. Diante de seu 
ouro, trançada com os fios de seus cabelos, capturou o 
unicórnio. O amor nasceu:

“Na maré das horas banhavam-se de
orvalho, corriam com as borboletas,
cavalgavam abraçados. Ou apenas
conversavam em silêncio de amor, ela na
grama, ele deitado a seus pés, esquecidos
do prazo.”

No Dictionnaire des Symboles (Chevalier & Cheerbrant, 
1987), a rede, arma perigosa, tornou-se em psicologia, 
símbolo dos complexos que impedem a vida interior e 
exterior, sendo assim difícil o livrar-se ou desembaraçar-
se de suas malhas. Na Bíblia, as redes exprimem, também, 
angústia; “laços cercando, fazendo cair na ansiedade”:

“Cercaram-me os laços da morte,
Envolveram-me as angústias do Sheol,
Caí na aflição e na ansiedade.
E invoquei o nome do Senhor:
‘Senhor, salvai-me a vida!’ ”
                               (“Livro dos Salmos” 114-3)

6 Porto Alegre: L&PM. 1979.
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Portanto, os sentidos do conto afloram a partir do 
desvelamento simbólico: preso nas malhas do amor, 
presos nos laços da morte. O número esotérico “três”, 
três luas se esgotaram. O unicórnio comedor de lírios 
tinha cheiro de flor; lírio (pureza) ou princesa (na sua 
qualidade inteira). Então sucede-se o tempo fadado: 
1,2,3, e “no quarto dia a jovem aproximou a cabeça do 
seu peito, com suave força, força de amor, cravando o 
espinho de marfim, no coração, enfim, florido.” O sol 
morrente, ao pai entregou seu pago: a rosa de sangue 
e um feixe de lírios. Metáforas de vida e de morte; de 
paixão e de pureza; de doação e de negação.  Antíteses 
essenciais: vida e morte. Já Irene Lisboa conta de um 
coração de rapaz, que pagava sempre. Amava ele uma 
linda rapariga, que também o amava. Os pais dela eram 
contra e levaram-na para bem longe. Vagando estava 
ele, quando imensa ave interpela-o prometendo levá-lo 
para junto da amada. Cumpriu o prometido e o jovem faz 
novo pedido, que os leve em suas asas. Um dia, a ave 
exigiu a paga: - pega-me, pediu, abre-me o peito! E ela 
enterrou-lhe o bico no coração. Depois, tudo pareceu-lhe 
enfadonho. A alegria só voltou ao nascer-lhe o primeiro 
filho. Na doença deste, novamente endivida-se com a 
ave. A cada vez que pagava-lhe com o coração, a vida 
perdia seu sentido. “A derradeira bicada do avejão foi tal 
que o seu coração se desencantou de tudo ...”. Acabou 
por morrer e enterrado, todos viram o avejão volteando 
sem nunca pousar. O conto termina: “Mas o pior é que 
a sorte dos vivos nunca viria a ser muito diferente da 
do morto. O coração tem sempre de pagar... Ou o vão 
matando aos poucos ou ele se gasta.”

Colasanti fala das pagas do amor, Lisboa descreve 
as pagas da vida, em ambas quem salda a conta é o 
coração. A temática determinara e ordenara ambos os 
contos: um lírico, outro fatídico; ambos intratextualizando 
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animais sobrenaturais, a tragicidade sendo dimensão. 
Ambos metaforizam razões do viver. Resgates do fabular 
maravilhoso, pois quem o dita hoje e sempre é o assombro 
do homem diante do desconhecido.

C) A POESIA PARA CRIANÇAS E JOVENS: EM
 CONFRONTO FERNANDO PESSOA E POETAS  
 BRASILEIROS.

1) Colocações sobre “Poesia Infantil” -
 problemática básica.
2) Confronto Fernando Pessoa e Mário Quintana.

O maior gênio da poesia portuguesa, ao lado de 
Camões, e o grande impulsionador do movimento 
Orpheu (1915), que introduziu o modernismo em Portugal, 
Fernando Pessoa, e embora, circunstancialmente, criou 
poemas bem ao gosto popular e infantil, conforme 
registro da crítica7. Comboio, saudades, caracóis (1988), 
FTD, org. João Alves das Neves. In: Obra poética - “Novas 
poesias inéditas” a de [22-9-1933] p. 700, trata dessa 
perseguição do poeta à criança que fora e vivia nele:

“A CRIANÇA que fui chora na estrada
Deixei-a ali quando vim ver quem sou;
Mas, hoje, vendo que o que sou é nada,
Quero buscar quem fui onde ficou.
Se a menos atingir neste luar

Um alto monte, de onde possa enfim
O que esqueci, olhando-o, relembrar,

7 Lúcia Pimentel Góes. Em Busca da Matriz: Contribuição para uma História da Literatura 
Infantil e Juvenil Portuguesa. São Paulo: Clíper, 1998.
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Ah, como hei - de encontrá-lo? Quem errou
A vinda tem a regresão errada.
Já não sei de onde vim nem onde estou

De o não saber, minha alma está parada.
Na ausência, ao menos, saberei de mim,
E, ao ver-me tal qual fui ao longe, achar
Em mim um pouco de quando eram assim.”

E, com Mário Quintana8,  temos um soneto em paralelismo 
com o de Pessoa:

Recordo Ainda

Recordo ainda... E nada mais me importa ...
Aqueles dias de uma luz tão mansa
Que me deixavam, sempre, de lembrança,
Algum brinquedo novo à minha porta ...
Mas veio um vento de Desesperança
Soprando cinzas pela noite morta!
E eu pendurei na galharia torta
Todos os meus brinquedos de criança ...
Estrada fora após segui ... Mas, aí,
Embora idade e senso eu aparente,
Não vos iluda o velho que aqui vai:
Eu quero meus brinquedos novamente!
Sou um pobre menino ... acreditai ...
Que envelheceu, um dia, de repente! ...

Soneto é criação do poeta siciliano (segundo alguns) 
Giácomo da Lentini, século XII, ou do troubadour 
francês Girard de Bourneuil, poeta do século XIII. 

8 Nariz de vidro. São Paulo: Moderna, 1984.
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Foram grandes sonetistas Dante, Petrarca, Garcilaso 
de la Vega, Quevedo, Cervantes, Shakespeare, Heredia, 
Sá de Miranda, Camões, Bocage, Antero de Quental, 
Júlio Dantas, José Régio, Fernando Pessoa. No Brasil, 
Gregório de Matos, Cláudio Manoel da Costa, Alberto 
de Oliveira, Olavo Bilac, Vinícius de Moraes e tantos 
outros. Forma: catorze versos, distribuídos por duas 
quadras e dois tercetos, sendo o último verso chamado 
de “chave de ouro”, que deve conter em si a ideia 
geral do poema, como ensina Théophile de Gautier 
quando diz: “Sile venin du scorpion est dans as queue, 
le mérite du sonnet est dans son dernier vers”. Os 
clássicos preteriam os versos decassílabos, com rimas 
opostas e paralelas nas quadras (abba); parnasianos, 
além do decassílabo, o solene alexandrino. Ainda, 
havia o “sonetilho”, versos heptassílabos (Redondilha 
Maior, 7 sílabas). O assunto era sempre lírico, amoroso, 
ou temas épicos, humorísticos, satíricos, didáticos, 
simplesmente descritivos. O soneto é forma poética 
das mais fixas e rígidas que existe. Os grandes sonetos 
não são de paródia, são os de Amor e de Inquietude 
Existencial ou Filosófica.

Este é o caso de ambos os sonetos acima: 
inquietude existencial e filosófica. Sentimento forte, 
nostálgico, perpassa-os. Os dois sonetos são em versos 
decassílabos. Enquanto Fernando Pessoa penetra sem 
rodeio no centro da temática com afirmação incisiva: “a 
criança que fui chora na estrada”, passando a lamentar 
que a deixou para descobrir-se e sabendo-se, agora, 

“sou é nada”, com segunda afirmação declara: “quero 
buscar quem fui onde deixei”.

Já em Quintana o tom é outro: a primeira oração é 
introdutória, faz comparecer o seu recordar, nada mais 
o interessando, e através do salto também à infância, 
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encontra a criança, esta, porém, não chora na estrada; 
antes, envolta “em luz tão branca, a descobrir na 
porta algum brinquedo novo”. O simbolismo de um e 
a tristeza, de tê-la abandonado e por nada. Quintana 
metaforiza a despreocupação infantil e a alegria de um 
brincar renovado.

Nos segundos quartetos, Pessoa declara-se perdido; 
quem errou a vinda, também terá a regressão errada. A 
redundância do verbo, o reiterar do erro, adensando a 
afirmativa. Está explicado ter a “alma parada”, é o seu 
não saber. Quintana conta, com ênfase na adversativa, 

“mas veio um vento de Desesperança, soprando cinzas 
pela noite morta!”. Imagens fortes, vento funesto 
a estender manto cinzento, a noite (escuridão) e o 
particípio passado - morta - veste o sudário sobre os dias 
felizes. A ele não restou outro fazer senão o “pendurar na 
galharia torta” todos os seus brinquedos de criança. A 
metáfora “galharia torta”, por ser intuitiva permanecerá 
entregue à sensibilidade de cada leitor, para nós remete 
ao desencanto, à desilusão ... os dois primeiros versos 
com carga densa e impressiva sobre o envelhecer e 
a desesperança, porém extremamente contundente. 
Ambos os poetas atingem o mesmo resultado, um por 
via direta, outro por via subliminar.

O primeiro terceto, em Fernando Pessoa, aponta 
a esperança de atingir o alto de um cume, no silêncio, 
no limite entre humano e sobrehumano; enfim, no 
relembrar, a infância perdida ... Quintana, agora, usa a 
metáfora “estrada” para o termo real, vida. Enquanto 
Fernando Pessoa inicia o soneto na estrada, Quintana - 
só agora - indica seu caminhar ... e avisa, não se iludam 
com seu exterior de velho, de idoso e de sensato. 
Termina clamando por seus brinquedos, declara-se 
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“pobre menino”, pede que acreditem nele, magistralmente, 
coloca a chave de ouro:

Sou um pobre menino ... acreditai ...
que envelheceu, um dia, de repente! ...”

Pessoa introduz, somente no terceto final, o tom de 
indecisão. Foi-se a certeza: o verbo vem no futuro, ligado a 

“ausência”: Saberei de mim, ao ver-se tal qual fui ao longe 
para então “achar em mim um pouco”. Sabe que o reencontro 
por inteiro é impossível, mas quem sabe, “achar em mim um 
pouco de quando era assim”. A incerteza apoderou-se do 
sentir. Em Quintana, a certeza remata o poema: o recordar 
tornou-se um “ser”, ele sabe-se um menino que, em um 
dia, envelheceu de repente. O envelhecer perde sua rigidez, 
sua inexorabilidade. Não se iludam, a aparência oculta a 
verdade: O velho disfarça o menino recuperado e assumido 
para sempre.

Florbela de Alma da Conceição Espanca - Mulher-
Poesia, nascida em 1895 em Vila Viçosa (Portugal) faleceu 
no dia em que completava 36 anos, 8 de dezembro de 1930. 
Escreveu, além de sua obra poética, cartas e livros de contos. 
A forma que privilegiou na poesia foi o soneto. Trazemos o 
soneto Velhinha:

“Se os que me viram já cheia de graça
Olharem bem de frente para mim,
Talvez, cheios de dor, digam assim:
‘Já ela é velha! Como o tempo passa! ...’

Não sei rir e cantar por mais que faça!
Ó minhas mãos talhadas em marfim,
Deixem esse fio de oiro que esvoaça!
Deixem correr a vida até ao fim!
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Tenho vinte e três anos! Sou velhinha!
Tenho cabelos brancos e sou crente ...
Já murmuro orações ... falo sozinha

E o bando cor-de-rosa dos carinhos
Que tu me fazes, olhos indulgentes,
Como se fosse um bando de netinhos ...”

O soneto de Florbela Espanca em sua quase 
totalidade revela um erotismo transparente como cristal, 
construído por suas emoções do prazer de viver e 
sentir-se plena. Sua poesia, assim, silenciou os críticos 
de seu tempo por incomodar, atingir no que de artificial, 
convencional exigia das mulheres como o silêncio e o 
recolhimento. 

Neste soneto, o cotejo com o soneto de Mario 
Quintana, nos pareceu desenhar um espelho. Diz-se 
velha, assim a veriam os que para ela olhassem! Afirma-
se de cabelos brancos, quase imóvel, petrificada: O talhar, 
portanto “ó mãos talhadas em marfim”, a sinédoque 
(tropo por conexão), o talho, a lasca só pode ser de algo 
duro, compacto, é a carne já rígida porque ausente do 
corpo envelhecido. Ou “deixem correr a vida” imagem 
quando atribui qualidade humana ao tempo - vida, ele 
corre, como qualquer ser vivo. 

O ato de orar, com tênue mordacidade fala de ser 
crente, murmura orações e, portanto, fala sozinha, com 
seus fantasmas como acontece com os velhinhos. Então, 
no primeiro terceto, transfere o fecho de ouro para a 
revelação: “Tenho vinte e três anos! Sou velhinha!” A 
ironia.

A pouca idade repele a velhice, mas o coração e a 
alma deixam entrever alguém que se curva ao peso dos 
males humanos, não os seus, mas também os do mundo. 
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O problema central deste soneto bem como do soneto de 
Mário Quintana pode ser expresso neste poeta como o 14° 
verso: “Sou um pobre menino ... que envelheceu, um dia, 
de repente”. Demonstrando toda a oposição, entre sentir-
se um menino, e o corpo um registro indelével da velhice. 
É o dualismo: o eu que deseja a mocidade, a eternidade, 
por outras palavras reter a mocidade, o vigor da plenitude.

Já em Florbela Espanca, presentifica o dualismo, 
mas em trocadilho, o envelhecimento, a morte, a perda 
do ápice das forças juvenis e o vigor da mocidade, vê 
as oposições com imagens amenas: liga a “rosa dos 
carinhos que tu me fazes, com o bando de netinhos”.

Sentimos a alegria do riso infantil, os afagos, uma 
velhice serena, assumida, apenas na tonalidade de uma 
melancolia, que ela marotamente aparenta sentir, por trás 
de seus sofridos vinte e três anos.

Então, o segundo terceto, leve gracioso, deixando para 
trás, a tristeza, o peso, a angústia, a dureza, para finalizar 
magistralmente: “o bando – cor-de-rosa dos carinhos, 
que tu me fazes”, ela os olha indulgente, como se fossem 
um bando de netinhos ... De modo mais conciso faremos 
comparecer alguns poemas que tematizam “a criança e o 
velho”, ou a “estrada da vida”.

Como pausa lúdica, amena, in “Quadras ao gosto 
popular”, o Poema Pial, de Fernando Pessoa.

“Toda a gente que tem as mãos frias
Deve metê-las dentro das pias.

Pia número UM
Para quem mexe as orelhas em jejum.
Pia número DOIS,
Para quem bebe bifes de bois.
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Pia número TRÊS
Para quem espirra só meia vez
Pia número QUATRO
Para quem manda as ventas ao teatro.
Pia número CINCO
Para quem come a chave do trinco.
Pia número SEIS,
Para quem se penteia com bolos-reis.
Pia número SETE,
Para quem canta até que o telhado se derrete.
Pia número OITO,
Para quem parte nozes quando é afoito.
Pia número NOVE,
Para quem se parece com uma couve.
Pia número DEZ,
Para quem cola selos nas unhas dos pés.

E, como as mãos já não estão frias,
Tampa nas pias!”

Neste poema, as relações inesperadas, ilógicas 
ou absurdas provocam toda a graça do discurso 
poético. Humor, ilogismo, non-sense provocando o 
riso, desafogando as tensões. As estrofes em dístico, 
a enumeração, conferem ritmos que caracterizam os 

“poemas-de-contagem”.

Aprofundando a classificação acrescentaríamos 
tratar-se de “forma de resgate”, em que a intertextualidade 
acontece (na proposta de Affonso Romano de Sant’ Anna) 
em paráfrase-estilização, pois os dois planos textuais 
não se contradizem, antes são harmônicos. O segundo 
texto, o de Fernando Pessoa, resgata o acervo popular 
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(anônimo) conferindo ao primeiro texto o estatuto de 
forma literária ou artística.

O poema-de-contagem por sua natureza plural, 
mobilizando várias dimensões bio-psico-motoras, ensina 
e ajuda a criança a dominar certos ritmos fundamentais, 
entre eles o de respirar.

Em Fernando Pessoa, Obras Completas, poema de n° [832]:

“CRIANÇA, era outro ...
Naquele em que me tornei
Cresci e esqueci.
Tenho de meu, agora, um silêncio, uma lei.
Ganhei ou perdi?

ONDE, em jardins exaustos
Nada já tenha fim,
Forma teus fúteis faustos
De tédio e de cetim.
Meus sonhos são exaustos,
Dorme comigo e em mim”.

Este poema (bem como a maior parte dos que tematizam 
criança/infância) inscreve-se na lírica pessoana, assinada 
por ele mesmo (ou Fernando Pessoa ortônimo). 

Como poeta ortônimo a pluralidade atravessa a 
ponte, que leva do eu plural para a alteridade múltipla do 

“ser português”; quer no cantar plural (ritmos e formas 
tradicionais), quer no recorte aqui abordado, a “saudade”, 
marca legítima do sentir português, saudade da criança 
que foi, do tempo transcorrido, não em pranto lacrimoso, 
mas em presentificação que eterniza. 
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O anacoluto “precioso” do primeiro verso da primeira 
estrofe que só se completará no último verso da segunda 
estrofe: “CRIANÇA era outro ... dorme comigo e em mim”; 
só pode ser registrado pela concordância verbal. O leitor 
distraído pensa tratar-se dos sonhos, mas destes o poeta 
indica o esgotamento. “Cresci e esqueci”. A afirmação 
da criança ser o oposto do homem do presente, torna-se 
paradoxal, pois ela “dorme comigo e em mim”. 

O despertar está contido no dormir, o poeta deixa a 
incompletude para ser preenchida pelo leitor, que terá de 
optar pelo quê de subentendido permanece, na síntese do 
poeta. O último verso interroga: ganhei ou perdi?

No texto subjacente, o eu perquiridor do poeta 
tece oposições: hoje silêncio, lei. Portanto, reflexão, 
escolhas, caminhos, verdades, conclusões, sentenças 
até a formulação da lei. E quando criança, quando o seu 
despertar?

Caparelli apresenta em abcdefghijlmenopqrs tigres 
no quintal o poema “O menino e o velho”:

“O caminho que sobe o morro
O burrinho que sobe o morro
E o céu azul pendurado lá em cima.
O menino escreve carta
O velhinho escreve carta
E um segredo cresce entre os dois.”

Neste livro absolutamente plural de Caparelli, da temática 
ao diálogo das linguagens, e de autores Fernando Pessoa, 
Jozsef, Apollinaire, Blake, Gil Vicente, Goethe, Quintana e 
mais, a singularidade temática do poetar menino e velho.

A primeira estrofe pictórica evocando percursos, 
subidas, animais, e o “céu azul pendurado lá em cima”. 
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Visão em total ponto de vista do olhar de criança. Que pena 
não podermos, nós, ver o céu pendurado lá em cima. Então, 
o menino escreve carta, o velho também, e a repetição 
simbólica, no desvelamento translada-se de simples 
paralelismo isomórfico, para uma tautologia de todos os 
meninos e todos os velhos, que não deixam jamais faltar 
espaço para o segredo cúmplice, crescer, sempre e apesar 
de tudo.

Elias José em A dança das descobertas, apresenta “Os 
poetas, a morte e nós”:

“Mário de Andrade partiu
- verde e amarelo -
cessamos o brinquedo sem saber a causa.

Manuel Bandeira partiu
- velho e menino -
dormimos menos profundamente em Pasárgada.

Dolores Duran partiu
- música e fossa -
bebemos todo estoque de bebida e paixão.

Cecília Meireles partiu
- estrela e ritmo -
permanecemos serenos e mais desesperados.

Cândido Portinari partiu
- arco-íris e suor -
desbotamos a visão da dor e da pureza.

Emílio Moura partiu
- inquietação e dúvida -
perguntamos de novo a razão da vida.
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Guimarães Rosa partiu
- sertão e sonho –
perdemos a magia das palavras e das veredas.”

Estas “elegias” do poeta ultrapassam em muito sua 
natureza da lamentação e tristeza pela morte de nossos 
amados. A perda é reiterada no bordão (verso inicial de 
todas as estrofes): “x partiu”. 

O verbo, no indicativo perfeito, registra o fato fixo: 
Bandeira partiu. Partir tem semia ampla. A morte, assim 
evocada, não determina um fim. Como nos ensinam os 
gramáticos, “importa reconhecer que o verbo de língua 
portuguesa não trabalha com épocas [. . .]. A narrativa 
comporta fatos inacabados e acabados. Os primeiros devem 
continuar no imperfeito, os outros no perfeito.”

Foi inscrita, como lápide, a perda de cada poeta (este 
também na enumeração simbólica, alegoria da irreparável 
morte de todos os poetas, de todos os artistas). 

O paralelismo é sintático, semântico, léxico: versos 
isoléxicos, isomorfos. Reiteração de sons, formas, rimas 
resultam em mergulho profundo e metafísico.

A síntese, sabemos, nasce da condensação em essência 
do todo. Cada poeta terá sua “estrela” no segundo verso 
de cada estrofe: Andrade - verde e amarelo - // Bandeira, - 
velho e menino - esta eternização rarefeita em Pasárgada: 

“dormimos menos”. Duran, - música e fossa - // Portinari, 
- arco-íris e suor- // Meireles, - estrela  e ritmo -// E. Moura, - 
inquietação e dúvida // e G. Rosa, - sertão e sonho - //.

O terceiro verso desfilará em verbos do indicativo 
presente, assinalando o acontecido: cessamos, dormimos, 
bebemos, desbotamos, permanecemos, perguntamos, 
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perdemos. No poema há alinhamento lexical (a repetição 
do verbo partiu); alinhamento sintático semântico. Na 
estilística semântica de obra referida, os autores definem 
insistência gradativa:

“precisa de elementos que possuem alguma 
coisa comum, alguma semia comum, disposta 
num crescente ou decrescente de significado. 
Pode-se tomar qualquer elemento para início da 
série: o menos amplo, e temos uma insistência 
gradativa crescente; o mais amplo, e temos 
insistência gradativa decrescente.”

A gradação é crescente quanto à abrangência da 
perda: cessar o brinquedo, dormir menos, beber todo o 
estoque, desbotar a visão, permanecer sereno, perguntar 
de novo, perder a magia; mas toda a força da insistência 
somente realiza-se no complemento. Como exemplos 
comparecem os versos: “desbotamos a visão da dor e 
da pureza”. // “perguntamos de novo a razão da vida “ // 

“perdemos a magia das palavras e das veredas”.

O poema faz o percurso do menino, desde o brincar, 
reúne velho e menino, passando pela maturidade para 
encerrar com a contraposição da magia das palavras e 
das veredas, aventura e prazer do menino e do velho, e 
em presentificação do passado no sempre velho-menino. 
Percurso ainda não de todo refeito por nós nas pegadas de 
Pessoa, pois seus poemas e escritos inéditos são imensos.

 De Jayro José Xavier temos Ulisses, desenhos 
de Claudia Scatamacchia. A página de rosto ainda é 
esclarecedora “ou canto para ajudar menino a atravessar 
a noite”. Plural de sentidos é, assim, evocado.

O “atravessar a noite” nos faz pensar em medo de 
menino do escuro, em noite povoada de ameaças e 
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perigos, ou a travessia seria do medo de nós mesmos, 
de nossos mistérios, ou da travessia hora-crescimento-
crepúsculo. O tema percurso é delineado na primeira 
estrofe, que nos lança nesse poema-viagem:

“Não, meu filho.
Ulisses não era um Rei,
Ulisses era apenas um menino
que vivia no Encantado
(ou no outro canto do mundo
de onde as fadas se foram para sempre).

Portanto, já inaugurado está o poema em linhagem 
mítico-poética, dos argonautas do Argos. Rima e sonoridade 
despontando aqui e ali, ora externamente, ora internamente, a 
musicalidade em predominância de aliterações. A personagem 
menino Ulisses é sugerida através do paralelismo sintático-
semântico, que brota das orações declarativas negativas do 
morar no Encantado, porém sem fadas.

A vida ali no Encantado
- canta
Que encanto podia ter?
- canto (rima interna)
Pobre Ulisses! Que não ria
- não ria
E não corria
- não corria (paralelismo)

O poema prossegue tematizando o tédio do menino, 
apenas compensado pelas viagens dos seus sonhos de 
aventura, de liberdade. Vê-se em navios partindo, horizonte 
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não alcançado (ali nos prédios metáfora de confinamento de 
milhões de meninos como ele e que jamais tinham tido lições 
de horizonte), mas esperança jamais morrendo, naufrágios. 
Enumerações crescentes aos níveis linguísticos, semânticos.

O poema estabelece um relacionamento metafórico global 
com a realidade, a visão de mundo do poeta, refletindo seu 
ideário e o contexto histórico-social. Em leitura, ainda que 
superficial de análise semiótica, a concepção icônica do poema 
parte do concreto Ulisses/viagem/navio/sonho em oposição 
à prisão, tédio, monotonia espácio-temporal.

As antíteses e confrontos em sinestesia abrangente, 
visual, tátil, auditiva, com a ilustração em crescente 
emocional desaguam em caudal na alegoria:

“Conta um velho marinheiro
que o navio do menino
todo dia vai a pique
sob o fogo dos piratas
mas o menino não morre.

O menino
(todo menino)
é eterno.”

O poema-narrativo, em lírica de vanguarda por sua 
confrontação associativa, vem reforçar a eternidade do 
período “infância”, com força mítica, metafísica, ontológica, 
lógico-poética. Na linha da busca do “eu-profundo” onde 
a infância tem um peso que a eterniza: a arquitetura da 
personalidade humana forma-se até os seis, sete anos.

Vejamos Fernando Pessoa, em Poesias coligidas, 
inéditas 1919-1935, a de n° [823]:
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“A CRIANÇA que ri na rua,
A música que vem no acaso,
A tela absurda, a estátua nua,
a bondade que não tem prazo.

Tudo isso excede este rigor
Que o raciocínio dá a tudo,
E tem qualquer cousa de amor,
Ainda que o amor seja mudo.
[824]:

Sim, já sei ...
Há uma lei
Que manda que no sentir
Haja um seguir
Uma certa estrada
Que leva a nada.

Bem sei. É aquela
Que dizem bela
É definida
Os que na vida
Que é meu vizinho
Porque não sou
Não querem nada

De qualquer nada
De qualquer estrada
Vou no caminho
Que é meu vizinho
Porque não sou
Quem aqui estou.”

Este poema é registrado, apenas, para reforçar a 
insistência em variações de Fernando Pessoa sobre o 
mesmo tema. A busca inesgotável de si próprio.
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Pedro Bandeira publicou Uma ideia solta no ar, com 
ilustrações de Rogério Borges. Lembro, aqui, que a leitura 
imagética, tanto em Ulisses, como nos primeiros livros, 
ou neste de Pedro Bandeira, não pode ser dissociada 
da leitura do verbal, pois essa falta resultaria em leitura 
redutora dessas obras. Apenas, este espaço reflexivo não 
permite, por sua brevidade, que isso aconteça em registro 
escrito. O livro inicia com marcação temporal e espacial 

“foi à tarde, na praia” [ ... ] e em ilustração de fora-a-fora 
vemos a silhueta pelas costas de um garoto, em negro, 
a praia também negra, contra a claridade luminosa das 
ondas roçando a areia. Na página da direita, a estrofe:

“Naquela hora, não havia quase ninguém na 
praia.
Quase ninguém, porque havia alguém.
O quase era um menino.
Só um menino.
Um menino só, sozinho.
Não sei se pobre, não sei se remediado.
Não sei o que fazia, nem se fazia.
Só que queria fazer. “

Ritmo, paralelismos, reiterações articulando-se em 
melodia, um rondó, pois os versos vêm e vão como o 
movimento das ondas. Lançam o tema menino-quase, só, 
pobre, mas que queria fazer. Ler versos da página sete 
para apreender os fados e o fatum deste menino.

O leitor é levado vertiginosamente à contemplação 
de fatos, aconteceres, visões, paisagens humanas ou 
não, como se da janela de um veículo em alta velocidade 
apreciasse o espaço desfilando. Muitos são atraídos 
pelo desfile. Há interrogatório, sentenças, leis, normas, o 
interdito. Foi quando o menino empinou sua ideia.
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“Empinou sua ideia para o céu,
uma ideia nova parece,
linda parece,
atraente parece.”

E a estrofe ocupa toda uma página. A ideia empinada 
atravessando a dupla página, colorida, cheia, plena em 
nível de criação superior, em diálogo provocador. E tudo vai 
em crescente, velocidade do poetar, da dramaticidade, das 
enumerações, da ilustração, a ideia enchendo-se como balão 
subindo sempre ... até que “as águas trouxeram tudo de 
volta, misturado, lavado, combinado, inchado, mudado, até 
melhorado”. Então o final:

“Aaaaaah!
E o menino, dizem, deve ter ido junto.
Porque nunca mais, nunca mais se ouviu
falar dele.”

Mas cumprira seu fado, sua ideia tudo atraíra, e tudo 
depois MUDOU.

Bartolomeu Campos Queirós escreveu Minerações, 
ilustrações e projeto gráfico de Paulo Bernardo Vaz. Trata-
se de um livro-poema, onde o ponto e contraponto, imagem 
verbal e imagem visual se autorreferenciam ininterruptamente, 
e a leitura do mundo, do ser humano, do humus vital, da 
polifonia do viver ou do canto esférico do átomo ao cosmo, 
do ser e do perecer ressoam no mais profundo do leitor, que 
se afina com a intemporalidade de Fernando Pessoa, poeta 
desmedido.

Em seu poema, de n° 551, de Poesias Coligidas /Inéditas, 
p.494, temos:
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“PUDESSE EU como o luar
Sem consciência encher
A noite e as almas e inundar
A vida de não pertencer!”

E Bartolomeu Campos Queirós, poeta mineiro, inicia 
seu dizer ao lado do planeta envolto em espiralar de 
formas, luzes, cores, e menino de corpo em arco fletido, 
braços a circundar tempo-vida-espaço:

“HÁ QUE SE AFINAR o corpo até o último sempre. 
Exercer como instrumento capaz de receber 
a poesia do mundo. Poesia suspensa em 
rotação e translação. Movimentos moderados 
alinhavando dias e luares, estações e colheitas, 
minutos e milênios, provisoriamente.”

Em ambos, o paralelismo temporal: dias e luares, 
encher e receber, inundar pessoano, colher minutos e 
milênios, provisoriamente em Bartolomeu.

O final de Minerações:

“HÁ QUE SE MORRER como morrem as 
sempre-vivas. Escapar-se de si sem furtar-se 
aos olhares alheios. Ser, a um tempo, presença 
e ausência. Sorvê-la como seiva que inaugura 
o homem um destino vertical. HÁ QUE SE 
SOMAR a natureza até o útimo sempre. O 
menino em posição invertida, braços fletidos, 
dentro de um azul de céu, em verticalidade, 
como que já em espaços supra-naturais, arco-
íris-etéreos.”
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Fazendo comparecer Alberto Caeiro em Ficções do 
Interlúdio / Poemas completos de A. Caeiro, publicado em 
1917, no poema de 1, 10, de n° [287] temos:

“A CRIANÇA que pensa em fadas e acredita 
nas fadas
Age como um deus doente, mas como um deus.
Porque embora afirme que existe o que não 
existe
Sabe como é que as cousas existem, que é 
existindo,
Sabe que existir existe e não se explica,
Sabe que não há razão nenhuma para nada 
existir,
Sabe que ser é estar em um ponto
Só não sabe que o pensamento não é um ponto 
qualquer”

A ilusão da fantasia infantil chocando-se com a ação 
divina, mas tão sábia que intui a essência do existir. Então 
esse “afirmar que existe o que não existe” pode contrapontear 
com Bartolomeu na morte das sempre-vivas, ou no magistral 
verso “Ser, a um tempo, presença e ausência”.

Assim nos espraiamos, pois este navegar luso-brasileiro 
nos embalou e estendê-lo a outros valerá se a travessia 
puder ser-lhes “leve”. Os fatos-fardos encurtavam nosso 
pensar, e os momentos breves nos revelavam abismos, 
horizontes vastos, vórtices e claridades... A química da 
palavra é impregnada de magia, e no verso pessoano (p.239): 

“O espelho reflecte certo; não erra porque não pensa” nós 
espelhamos certo, porque o pensar não era nosso, os 
poemas, rostos dos poetas refletindo a alma e o sentimento 
do Brasil e de Portugal.

Que o leitor possa impregnar-se da metafísica de tantos 
poetas, de cá e de lá, embalado pelo ritmo, pela musicalidade, 
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no movimento pendular em todos os campos, o técnico, o 
formal e o temático. O núcleo em todos é metafísico pois 
recorda o refrão bíblico: “o tempo passa, o vento leva, 
vaidade tudo é vaidade”.

O que permanece é a criança no homem ... para nós a 
melhor parte de todos nós.

NOTA

Alberto Caeiro nasceu em 1889 e morreu em 1915, nasceu em 
Lisboa, mas viveu quase toda sua vida no campo; não teve profissão 
nem educação quase alguma. Louro, sem cor, olhos azuis; poeta 
bucólico, vive em contato direto com a natureza; daí sua lógica nascer 
sempre de uma ordem natural. Caeiro sente e a partir desse sentir 
pensa vida, seres, natureza.
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Muito citado, este belo poema de Federico Garcia 
Lorca – Verde que te quiero verde – abre o 
Romance Sonâmbulo, obra publicada em 1928,  

e que traz fortes marcas surrealistas em sua composição.
A forte densidade lírica do poema já se expressa nas 

primeiras estrofes onde, sob uma lua cigana, a menina, de 
verdes carnes e  verdes cabelos, com olhos de fria prata,  já 
não pode ver as coisas que a estão mirando, na paisagem 
onde há verdes ventos balançando as verdes ramas.

A  irrealidade ganha contornos de inexplicável consistência 
num cenário de estranha beleza, onde a menina já não espera, 
já não vê, já não está.

Há imensa força visual nessas primeiras estrofes, onde, 
além da varanda, há o mar, e um barco que se move sobre as 
águas,   enquanto um cavalo caminha sobre a montanha, todos 
banhados pelos verdes ventos que sopram na noite enluarada.
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No  poema, além de pintar com palavras, Lorca realiza 
com maestria a fusão entre imagens e ritmo:

Verde que te quiero verde
Verde vento. Verde ramas 
O barco vai sobre o mar
E o cavalo na montanha.
Com a sombra pela cintura
Ela sonha na varanda,
Verdes carnes, verdes tranças,
Com olhos de fria prata.
Verde que te quiero verde,
Por sob a lua cigana
As coisas a estão mirando 
E ela não pode enxergá-las.

Há ausência de conexões lógicas entre as frases, mas 
os sentidos emergem por relações indiretas, enquanto se 
avolumam indagações, que, se forem  respondidas, poderão 
criar os elos de ligação  para  uma composição coerente 
do quadro.

Vejamos. A menina que sonha na varanda, com seus 
cabelos verdes, o que sonha? A quem estaria esperando? E 
o que teria acontecido para que seus olhos se tornassem de 
fria prata, abertos, olhando sem enxergar?

O enredo é cheio de enigmas, como um quadro de 
Salvador Dali onde os relógios se tornam moles, e  o tempo 
vai se arrastando pastoso entre números e ponteiros, como 
se as horas fossem se desmanchando, lentamente, até a 
diluição total, com o fim de todas as cores...
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Verde que te quiero verde
Grandes estrelas de gelo
nascem com o peixe na sombra
que abre o caminho da alva.
A figueira arranha o vento,
Com a lixa de seus ramos
e o monte, gato selvagem,
eriça as frágeis pelagens.

Parece um ambiente tranquilo, com a noite que avança 
para a madrugada, que prepara com frestas de luz a chegada 
da alvorada,  enquanto os ásperos ramos das árvores lixam 
o vento, que passa entre eles.

Mas a calma desse ambiente parece prestes a acabar, 
com novas surpresas. Quem está chegando? De onde? O que 
vem buscar?

Ela fica na varanda 
verde carne, tranças verdes
ela sonha n’ água amarga
- Compadre, dou meu cavalo
em troca de sua casa
o arreio por seu espelho,
a faca por sua manta.
Compadre, venho sangrando
desde as passagens de Cabra.
- Se pudesse, meu mocinho,
esse negócio eu fechava.



        TEMA       64

No entanto, eu já não sou eu,
nem a casa é minha casa.
- Compadre quero morrer
com decência em minha cama
de ferro, se for possível,
e com lençóis de cambraia.
Não vês que enorme ferida
vai de meu peito à garganta?
- Trezentas rosas morenas
traz tua camisa branca.
Ressuma teu sangue e cheira
Em redor de tua faixa.
No entanto eu já não sou eu,
nem a casa é minha casa.
- Que eu possa subir ao menos
até as altas varandas.
Que eu possa subir! Que o possa
até as altas varandas.
As balaustradas da lua
por onde retumba a água.

Dois homens conversam, um é jovem – mocinho - e 
o outro é chamado de compadre. O jovem quer fazer um 
negócio,  propõe uma troca: o cavalo por uma casa.  Mas, 
que pena!, o compadre lamenta não poder negociar, e explica 
que a casa não é mais sua (nem a casa é minha casa), e ele 
parece ter perdido a identidade, pois já não é mais ele (eu já 
não sou eu).
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O jovem está ferido, pede uma cama de ferro, com lençóis 
de cambraia, para que possa morrer deitado com dignidade. 
Aponta o enorme corte no corpo, que se estende do peito 
à garganta, e o compadre reconhece que sua camisa já não 
é branca, porque está cheia de manchas de sangue, como 
“trezentas rosas morenas”, mas reafirma que nada pode fazer 
porque já não é mais o dono da casa.

O diálogo deixa entrever que algum mistério liga os dois 
homens, o jovem continua insistindo. Suplica que o deixe 
subir até as altas varandas que a lua  está clareando. O que 
estará procurando?

O outro atende o pedido do jovem e os dois começam a 
subida, deixando atrás de si rastros de sangue e de lágrimas:

Já sobem os dois compadres
até às altas varandas
deixando um rastro de sangue
deixando um rastro de lágrimas.
Tremiam pelos telhados
pequenos faróis de lata.
Mil pandeiros de cristal
feriam a madrugada.

Os dois homens iniciam a subida e não se sabe porque 
choram, empurrados pelo vento e acompanhados pelos sons 
e brilhos da madrugada. O gosto de menta  e fel arde e amarga 
a boca, prenunciando a emergência de palavras reveladoras, 
que ambos têm receio de pronunciar. O mistério permanece, 
até que o jovem faz uma pergunta impactante: quer saber da 
moça de verdes tranças e olhos de fria prata:
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Verde que te quiero verde,
verde vento, verdes ramas.
Os dois compadres subiram.
O vasto vento deixava
na boca um gosto esquisito
de menta, fel e alfavaca.
- Que é dela, compadre, dize-me
que é de tua filha amarga?
- Quantas vezes te esperou!
Quantas vezes te esperara,
rosto fresco, negras tranças,
aqui na verde varanda! 

A revelação mostra que o compadre é o pai,  que  relembra 
o rosto juvenil da filha, que, com suas tranças negras, ficava 
na verde varanda em longas, intermináveis esperas, de um 
ausente que não vinha nunca. O tempo foi passando, como 
mostra o estribilho, “verdes ventos, verdes ramas”;  quantos 
ventos verdes teriam passado, até que as negras tranças 
mudassem de cor, esverdeando-se?

A menina gitana ia ficando na varanda, num jogo de 
esperança/desesperança, enquanto o relógio do tempo, como 
os relógios da pintura de Salvador Dali iam-se desfazendo, 
escorrendo como pasta mole entre os vãos de seus dedos, 
levando a vida embora. 

Viver sem esperança? A cisterna aberta refletia a lua, os 
olhos de fria prata já não viam, nem esperavam mais:
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Sobre a face da cisterna
balançava-se a cigana.
Verde carne, tranças verdes,
com olhos de fria prata.
Ponta gelada de lua
sustenta-a por sobre a água.
A noite se fez tão íntima
como uma pequena praça. 
Lá fora, golpeando a porta,
policiais embriagados.
Verde que te quiero verde
Verde vento. Verdes ramas.
O barco vai sobre o mar.
E o cavalo na montanha.

Os olhos de fria prata sugerem a morte, mas os guardas-
civis embriagados que batem à porta, de onde saíram? 

É bem provável que tenham vindo atrás do jovem 
ensanguentado que subiu para as verdes varandas, onde, 
num tempo passado, uma jovem gitana, de tranças negras, 
esperava um amor que prometera voltar, mas demorou 
demais. Demorou muito mais do que a vida poderia resistir, 
naquelas verdes varandas.

Verde que te quiero verde, verdes ventos, verdes ramas, 
o tempo continuou andando, como o barco sobre o mar e o 
cavalo na montanha.
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teaches for teaching at a distance.

Education. Distance learning.

Autor e Texto
Author - Text

       R.TEMA                S.Paulo            nº 81           set/dez 2014            P.  68-87



 69 TEMA

Helena Mello de Carvalho*

TUTORIA EM EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA: UM DESAFIO.

TUTORING IN DISTANCE EDUCATION: A CHALLENGE

* Mestre em Educação pela USP - Universidade de São Paulo.

Considerações Preliminares

O conhecimento tem sido caracterizado como 
sinônimo de poder e como fator determinante para 
o convívio e diferencial entre os indivíduos numa 

sociedade, sobretudo na sociedade contemporânea em que 
vivemos.

Este conhecimento, no momento, tem sido representado 
pelo acesso ao ensino superior. Se outrora, ter um diploma 
de ensino superior representava um diferencial no currículo 
dos jovens trabalhadores, hoje, isso já não ocorre, o ensino 
superior se expandiu bastante. Na atualidade, apoiada pela 
legislação federal, temos a Educação a Distância que vem ao 
encontro das necessidades dos candidatos ao ensino superior 
e que por motivos diversos encontraram ou encontram  
dificuldades em cursar a modalidade presencial. 

Em Educação a Distância tanto o professor quanto os 
alunos assumem novos e diferentes papéis, sobretudo se 
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quisermos comparar as funções dos alunos e professores 
na educação presencial. 

A EaD contempla a ideia de uma educação pautada no 
sentido da coletividade, onde os sujeitos participantes se 
sintam membros desse coletivo e principalmente possa 
alcançar o desenvolvimento de uma personalidade livre, 
independente e autônoma.

1. Introdução
O objetivo desse artigo é analisar a atuação dos 

professores universitários enquanto tutores de EaD nos 
cursos do ensino superior. Seriam os professores/tutores 
capazes de transpor o paradigma de professor com perfil 
acadêmico para tutores de EaD? Pretendemos Identificar 
aspectos da formação desses professores e também apontar 
os motivos que levam esses professores universitários a 
assumirem a docência em EaD.

Cabe à Universidade oferecer esse tipo de formação 
aos seus professores tutores? Como preparar de maneira 
adequada os professores universitários para assumirem a 
tutoria nos cursos universitários? Terão esses professores 
conhecimentos suficientes para lidar com os recursos 
tecnológicos junto aos seus alunos? Como os professores 
tutores exercem essa tutoria? 

Essa produção também objetivou fundamentar a 
Educação a Distância do ponto de vista da legislação, visando 
dar legitimidade normativa à modalidade de Educação a 
Distância, como será possível constatar no decorrer do texto. 

Trouxemos nesse artigo uma pesquisa realizada junto 
aos professores universitários de duas universidades 
selecionadas e que, de alguma forma, tiveram ligação 
com a minha atuação profissional. Pretendemos que esse 
artigo possa servir como mais um ponto de reflexão para 
as universidades e professores interessados na docência 



 71 TEMA

EaD, ou seja, mais um artigo para leitura de professores 
universitários, haja vista a grandeza da literatura disponível. 
Acreditamos que as questões pertinentes ao tema não se 
esgotaram e devem permanecer.

Como professora universitária que sou, há muitos anos, 
tenho sido convidada para assumir aulas nas disciplinas 
oferecidas na modalidade EaD.

Fiz alguns cursos para me inteirar dessa modalidade 
docente, inclusive um curso na Fundação Vanzolini no 
sentido de me sentir preparada para tal empreitada.  Ao 
término desse curso, fui encaminhada para a docência no 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde atuei por 
dois anos como professora vídeo-conferencista. 

Durante o tempo em que atuei como professora de EaD 
foi possível conviver com os demais colegas com a mesma 
atuação e pudemos constatar as dificuldades existentes. 
Muitos professores acabavam aceitando a modalidade EaD 
com o único objetivo de compor a jornada de trabalho e 
não ter diminuída sua carga horária, o que acabaria em uma 
redução salarial.

Na nossa posição pessoal de professora na modalidade 
EaD, queremos mesmo é superar o modelo acadêmico no qual 
fomos formados e que até então tinha acompanhado minha 
trajetória docente. Sou mestre em Educação, titulada pela 
Universidade de São Paulo, USP. Acreditamos que encaramos 
com grande responsabilidade o papel de professora na 
modalidade EaD.

Na pesquisa realizada buscamos a identificação dos 
aspectos da formação dos professores universitários que 
atuam em EaD; solicitamos que apontassem os motivos 
que os levaram a assumirem a docência em EaD; buscamos 
identificar a existência de fatores motivadores e fatores 
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dificultadores que os professores tutores enfrentam na sua 
atuação com a modalidade EaD.

2. O Ensino a Distância na
Realidade da Educação. 

Como já foi dito nas considerações preliminares deste 
trabalho, o conhecimento tem sido apresentado como 
sinônimo de poder e como fator determinante para o convívio 
e diferencial dos indivíduos numa sociedade, sobretudo na 
complexa sociedade contemporânea em que vivemos.

Esse conhecimento tem sido buscado através do acesso 
ao ensino superior. Se outrora, ter um diploma de ensino 
superior representava um diferencial no currículo dos jovens 
trabalhadores, hoje, o quadro foi modificado pela expansão 
desse tipo de ensino. Sobre a questão, Silva afirma:

... o ensino superior no país passou por 
acentuado crescimento quantitativo na última  
década, caracterizado pelo aumento do número 
de instituições e de matrículas, de cursos de 
funções docentes. Assim, a facilidade do acesso 
dos estudantes trabalhadores ao ensino superior 
se tornou mais fácil (Silva, 2000, p.41)

Se considerarmos também as exigências do mercado de 
trabalho em relação ao ingresso de profissionais, é possível 
afirmar que o ensino superior tornou-se praticamente 
obrigatório. As políticas desenvolvidas pelo Ministério 
da Educação – MEC através de vários projetos tais como 
o Programa Universidade para Todos - Prouni, Fundo de 
Financiamento ao Estudante no Ensino Superior-FIES, o 
Exame Nacional para Certificação de Competências de 
Jovens e Adultos-Encceja têm permitido o acesso ao ensino 
superior, até mesmo para jovens pobres da periferia, que 
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outrora não podiam contar com essa possibilidade, e agora, 
está se tornando uma reconhecida realidade.

No entanto, temos vários desafios a serem superados 
como, por exemplo, estimular os jovens a buscar novas 
formas de pensar, de procurar e de selecionar informações, de 
construir seu jeito próprio de trabalhar com o conhecimento 
e reconstruí-lo continuamente, atribuindo-lhe novos 
significados, visando atender seus interesses e necessidades, 
enfim tornando-os cidadãos plenos. Mas, permanece a 
questão: como despertar o prazer nos estudos diante das 
novas tecnologias? 

Do ponto de vista conceitual podemos dizer que Educação 
a Distância se refere a:

... uma modalidade de ensino que permite que o 
aluno esteja fisicamente distante de um ambiente 
formal de ensino e aprendizagem. Permite 
também a separação temporal ou espacial entre 
os atores do processo educacional. A EaD pode 
ser vista como possibilidade de inserção social 
e propagação do conhecimento individual e 
coletivo. “Ela permite também a universalização 
do ensino” (Alves, p.68, 2011)

Para a EaD ser viabilizada, é importante destacar as novas 
tecnologias que permitem levar a informação e comunicação 
para o conhecimento dos alunos. Dentro das novas 
tecnologias utilizadas em EaD destacamos as Tecnologias 
de Comunicação e de Informação, conhecidas como TIC.

Em relação às teorias pedagógicas é possível afirmar 
que as teorias construtivistas, sociointeracionismo e mais 
recentemente a pedagogia conectivista são as pedagogias 
mais indicadas pelos diferentes autores na aplicação 
da Educação a Distância. Convém destacar que a teoria 
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comportamentalista acompanhou a modalidade EaD nos 
seus primórdios.

Dentre as teorias pedagógicas utilizadas e recomendadas 
na atualidade, os diferentes autores, destacam duas correntes 
interacionistas: a teoria sócio-interacionista de Leon 
Vygotsky e a epistemologia genética de Jean Piaget, que 
são parecidas em alguns pontos, como por exemplo, a ideia 
de que o conhecimento é construído pelo próprio sujeito, 
e a ideia singular, que cada teoria apresenta, é que, no seu 
detalhamento, revela caminhos diferentes para o alcance do 
conhecimento.

A pedagogia conectivista de Educação a Distância surgiu 
recentemente na era das redes. O enfoque principal está 
voltado para o grande volume de informações disponíveis em 
rede, e, assim, consequentemente, o papel do aprendiz está 
voltado não mais para a questão da memorização, dentro de 
um modelo tradicional da educação, mas, no sentido de ser 
capaz de encontrar e aplicar o conhecimento onde e quando 
ele se faz necessário. Enfim, tornar o aluno autônomo no 
sentido de buscar o conhecimento de que necessita.

Conforme afirma Bezerra (2007): “[...] é essencial a 
descoberta da alegria do conhecimento, pois ela é a base da 
autonomia e da subjetividade”. 

Continuando, o mesmo autor ainda afirma que: ”[...] do 
ponto de vista das teorias pedagógicas explicitadas acima, 
entendemos que cabe ao aluno buscar o conhecimento, 
aspecto fundamental para a sua autonomia e construção 
desse mesmo conhecimento” (Bezerra, 2007).

Em uma proposta pedagógica de Educação a Distância 
entendemos que a relação humana deve ser preservada, 
visto ser ela essencial na construção do conhecimento. 
Entendemos aqui o sentido da presencialidade, ou seja, estar 
juntos virtualmente, não necessariamente em uma sala de 
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aula convencional.
Assim, ao invés de considerarmos o espaço físico, 

passamos a fazer valer o espaço vivencional cibernético 
ou ainda a construção pelos participantes de uma rede 
de aprendizagem. Na EaD o papel do aluno deve ser o de 
protagonista, pois cabe a ele ser aquele que está disposto a 
buscar as informações para construir o seu conhecimento.

Convém considerar também que o modelo de EaD tem 
suas especificidades, uma vez que as competências a serem 
desenvolvidas são diferentes daquele modelo utilizado na 
modalidade presencial.

Behar (2008) destaca assim a competência tecnológica 
no sentido de estar apto a utilizar a internet, termo esse que 
se refere a um grande número de tecnologias associadas e 
a um conjunto de serviços. Além dessa competência citada, 
destaca as competências ligadas a saber aprender em 
ambientes virtuais de aprendizagem e aquelas competências 
ligadas ao uso da comunicação escrita. É importante lembrar 
que essas competências destacadas por Behar (2008) 
também podem ser consideradas fundamentais no ensino 
presencial, porém, na Educação a Distância, são essenciais.

Em relação à competência do professor na modalidade 
EaD, pode e deve ser entendida como uma prática 
comunicacional. Dessa forma, o professor aparece como 
o mediador do conhecimento, possibilitando novas formas 
de aprender a aprender com todos os envolvidos. Em um 
modelo de ensino presencial, o conhecimento sempre vem do 
professor para o aluno. No modelo da EAD o conhecimento 
colaborativo deve prevalecer, sendo aqui entendido 
como aquele que pode vir do professor, mas também dos 
participantes do grupo. É fundamental entender que o 
professor não pode deixar de ser o mediador, estando assim 
sempre presente.

Nesse novo paradigma educacional o papel do professor 
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deixa de ser simplesmente o de professor/tutor, deixa de 
ser apenas aquele que domina o conteúdo e o transmite 
aos alunos, aquele sujeito que transmite informações, mas 
passa a representar aquele que possui novas habilidades e 
competências específicas, quando nos referimos ao docente 
que utiliza a modalidade EaD.

Pensar o papel do professor como um sujeito ativo é uma 
prática defendida por Freire (1988) desde a década de 70. O 
autor enfatiza a questão da formação para a cidadania, questão 
essa essencial em um processo de ensino- aprendizagem.

Em Educação a Distância, tanto o professor quanto 
os alunos assumem novos e diferentes papeis, sobretudo 
se quisermos comparar com as funções dos alunos e 
professores na educação presencial. A EaD contempla a ideia 
de uma educação pautada no sentido da coletividade, onde 
os sujeitos participantes se sintam membros desse coletivo,  
e principalmente prontos para o desenvolvimento de uma 
personalidade livre, independente e autônoma.

Buscando um melhor entendimento, convém destacar 
outro ponto importante que é o conceito de Tutoria que 
segundo Anderson e Dron (in Mattar, p. 35, 2012), “é uma 
atividade docente de mediação da aprendizagem do aluno 
em Educação a Distância”. 

No ano de 2000, participamos de um estudo sobre 
a modalidade EaD no Sindicato dos Professores de São 
Paulo, SINPRO, e a discussão em relação ao professor na 
modalidade, era o foco da questão: professor ou tutor? A 
questão se encerrou com a ideia de considerar o título de 
professor, visto que, muitas Instituições de má fé utilizavam 
“tutores” para conduzir as aulas, tutores esses que não eram 
professores e assim tinham um salário menor, uma vez que 
eram técnicos em computação. Acreditamos que hoje essa 
questão já está superada, visto que diversos autores utilizam 
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a expressão tutor como sinônimo para professor. 

Ainda segundo os referidos autores, Anderson e Dron (in 
Mattar, 2012), muitos preferem utilizar o termo professor ao 
invés de tutor. A tutoria é sempre indispensável na modalidade 
EaD, uma vez que é necessário a mediatização realizada pelas 
tecnologias que estão cada vez mais avançadas, e a interação 
é viabilizada por ferramentas técnicas de comunicação.

O tutor é o mediador da aprendizagem, é com ele que 
o aluno conta para explicar dúvidas e também para auxiliá-
lo nas suas demandas pedagógicas. O tutor é o principal 
contato do aluno com a instituição, por isso planejamento 
e treinamento,  além de uma boa capacitação para o corpo 
de tutores, é fundamental para o bom êxito dos cursos nas 
instituições.

Hoje contamos com a internet onde é possível obter 
muitas informações por minuto e que é utilizada por milhares 
de pessoas espalhadas no mundo todo. O conceito de 
pedagogia conectivista ajuda a entender qual deve ser o 
papel do professor diante de um aluno que utiliza a internet 
e tem em suas mãos um grande volume de informações, mas 
que, muitas vezes, não se dá conta do que fazer com tanta 
informação.

Outra questão a ser resolvida diz respeito a milhares de 
jovens que precisam cursar a universidade e que por motivos 
diversos, tais como jornada extensa de trabalho, residir 
em lugares distantes, podem vir a se beneficiar dos cursos 
oferecidos através da Educação a Distancia.

O Ministério da Educação tem sido sensível a essa 
questão e os cursos de Educação a Distância tem tido um 
crescimento significativo. Mattar (2012) traz um dado muito 
significativo em sua produção: o MEC aponta que 80% dos 
estudantes universitários estão na educação pública e 75% 
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dos estudantes do ensino superior na modalidade EaD estão 
na rede privada. Há que se considerar que além das vantagens 
destacadas acima podemos levar em conta a questão do 
preço da mensalidade que ainda segundo Mattar (2012) é 
bem mais barata.

Mas, como garantir o sucesso da educação a distância 
via internet? Como garantir a cidadania dos alunos 
em universidades através da Educação a Distância? 
Entendemos que os recursos utilizados em tecnologia para 
a criação e manutenção desses cursos oferecidos via EaD, 
são importantes mas não devem ser responsabilizados 
unicamente pelo sucesso ou insucesso diante desse público 
que procura tal modalidade de ensino.

Acreditamos que o papel do professor, do docente, do 
que exerce a tutoria em Educação a Distância, é fundamental.

3. O Que Diz a Legislação.

Hoje os cursos de Ensino Superior têm apoio na 
legislação para oferecer 20% de sua carga horária através 
do EaD, Educação a Distância. Conforme a portaria nº 4.059, 
de 10 de dezembro de 2004, § 2º, poderão ser ofertadas as 
disciplinas “[...] integral ou parcialmente, desde que esta 
oferta não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga horária 
total do curso” (BRASIL, 2004).

A portaria, também determina quem deve assumir essas 
aulas, determinação essa explicitada no parágrafo único da 
referida legislação:

[...] para os fins desta Portaria, entende-se que a 
tutoria das disciplinas ofertadas na modalidade 
semipresencial implica na existência de docentes 
qualificados em nível compatível ao previsto no 
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projeto pedagógico do curso, com carga horária 
específica para os momentos presenciais e os 
momentos a distância (BRASIL, 2004)

Apesar das determinações legais, previstas na portaria 
supracitada, temos percebido que quem tem assumido essas 
aulas no ensino superior, ou seja, 20% da carga horária dos 
cursos de graduação a serem oferecidas na modalidade 
semipresencial, são os próprios professores das Instituições. 
Tais professores têm, na sua maioria, uma formação 
acadêmica, visto ter sido esse o modelo de professor que 
acompanha o perfil do docente desde os primórdios das 
universidades, datada da Idade Média. 

Entende-se por formação acadêmica aquela formação 
obtida na academia ou na Universidade.  A Lei das Diretrizes 
Nacionais, em seu Art. 6, afirma que [... A preparação para 
o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-
graduação, prioritariamente em programas de mestrado e 
doutorado] (BRASIL, 1996).

Entendemos, portanto, que os professores universitários 
devem possuir como formação o curso de pós-graduação 
com titulação de mestre ou doutor. Como a LDBEN (BRASIL, 
1996) prevê também que em seu artigo nº 52, inciso II:(...) um 
terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica 
de mestrado ou doutorado (...), ou seja, temos também 
atuando como docentes nas universidades, os professores 
chamados de especialistas, que são aqueles professores que 
após a formação acadêmica cursaram e finalizaram um curso 
de pós-graduação Lato Sensu. Assim, são consideradas 
aptas, conforme a legislação, a lecionar no Ensino Superior, 
pessoas oriundas da pós-graduação que também tiveram na 
sua formação, em sua maioria, uma formação academicista.  

A portaria, de nº 4059/04, também diz, em seu artigo 2º que:
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A oferta das disciplinas previstas no artigo anterior 
deverá incluir métodos e práticas de ensino-
aprendizagem que incorporem o uso integrado de 
tecnologias de informação e comunicação para a 
realização dos objetivos pedagógicos, bem como 
prever encontros presenciais e atividades de 
tutoria (BRASIL, 2004)

 Subentende-se que a incorporação da tecnologia na 
ação pedagógica esteja prevista na legislação. Justifica-
se, portanto, uma investigação no sentido de buscar saber 
como tem sido a nomeação ou atribuição de aulas e posterior 
atuação desses professores enquanto tutores. 

4. A Pesquisa.
Desenvolvemos uma pesquisa de natureza qualitativa 

com a utilização de questionários que foram distribuídos 
a 20 professores universitários, de diferentes instituições 
privadas, que assumem, no momento, aulas na modalidade 
EaD ou que já assumiram nos anos anteriores, na sua 
docência, tal modalidade. A pesquisa pretendeu ser descritiva, 
explicativa, onde se buscou esclarecer o objeto de estudo, 
qual seja a atuação dos professores universitários enquanto 
tutores em EaD.

A pesquisa foi feita nos meses de maio a junho de 2012.  
Iniciamos a pesquisa no dia 02 de maio e encerramos no 
dia 29 de junho, início das férias escolares. Entregamos 
um questionário com cerca de nove questões de natureza 
objetiva e uma questão de natureza dissertativa. Buscamos 
professores de duas universidades privadas e tivemos 
alguma dificuldade na solicitação feita para responder o 
questionário. Tranqüilizamos os convidados para a pesquisa, 
que não seria citado o nome da instituição em que trabalham 
e que eles não precisariam colocar o nome deles. De fato, 
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no retorno dos questionários, foi possível perceber que 
absolutamente nenhum deles colocou seu nome.

Dos professores pesquisados, todos, lecionam no 
Ensino Superior privado há mais de cinco anos (95%). 
As titulações dos envolvidos na pesquisa, contaram com 
especialistas (50%), mestres 40% e doutores (10%). Todos 
os pesquisados atuam tanto na modalidade EaD, quanto no 
modelo presencial. Nenhum dos entrevistados assumiu a EaD 
por vontade própria, mas a resposta foi que a modalidade 
lhes foi atribuída pela coordenação. 

Em relação à questão voltada para a formação que tiveram 
para lecionar na modalidade EaD, 80/% responderam que não 
tiveram nenhuma formação e 20% disseram que fizeram 
um curso rápido na instituição em que trabalham. Quando 
perguntados em relação a dúvidas ou dificuldades que 
encontram na modalidade EaD,  a maioria (80%) respondeu 
que recorre ao coordenador do curso, a um colega do curso 
ou ainda ao coordenador de EAD. Interessante observar 
nesse quesito que nenhum dos entrevistados respondeu que 
recorre ao tutor do curso para tirar suas dúvidas.

Quanto à questão comunicacional com os alunos, 80% 
responderam que a comunicação se dá por e-mail ou ainda 
se utilizam de um fórum presente no curso demonstrando 
utilização preferencial das comunicações assincrônicas, 
em detrimento da comunicação sincrônica, que se dá 
simultaneamente com o aluno. 

A totalidade dos professores entrevistados (100%) 
respondeu que gostaria de estar mais bem preparados para 
exercer a modalidade EaD, revelando que há interesse por 
parte dos docentes em estar mais bem preparados, apesar 
de não terem demonstrado interesse pessoal em lecionar na 
modalidade, quando na atribuição das aulas de Educação 
a Distância.
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Quando perguntados [...] quais os conhecimentos que 
julgam necessários ter para atuar em EaD, as respostas se 
concentraram em conhecimentos específicos da disciplina 
lecionada, domínio das ferramentas de EaD e ainda um 
treinamento frequente da instituição, o que vem ao encontro 
ao previsto na legislação, a portaria, de nº 4059/04, que 
também diz, em seu artigo 2º que:

“A oferta das disciplinas previstas no artigo anterior 
deverá incluir métodos e práticas de ensino-
aprendizagem que incorporem o uso integrado de 
tecnologias de informação e comunicação para a 
realização dos objetivos pedagógicos, bem como 
prever encontros presenciais e atividades de 
tutoria”. (BRASIL,2004).

Apesar das exigências normativas, permanece a 
reclamação dos professores no sentido de afirmar que não 
se sentem preparados para a atuação na modalidade EaD. 
Portanto, é possível concluir que os professores, apesar da 
previsão da legislação, não estão se sentindo corretamente 
preparados para exercer a tutoria em EaD fazendo, muitas 
vezes, uma subutilização da modalidade. Podemos até 
mesmo afirmar, que esse despreparo acaba empobrecendo 
o curso e com certeza trazendo desconforto aos alunos 
matriculados na modalidade.

Somos favoráveis à oferta da modalidade EaD, inclusive 
temos a absoluta certeza que esse caminho não tem volta. 
Acreditamos que as mudanças são inexoráveis. Mas 
insistimos na revisão, reestruturação do projeto pedagógico 
das instituições no sentido de convergirem investimentos 
para a formação continuada dos professores/tutores em 
EaD. Tais investimentos têm que ser permanentes, uma vez 
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que a modalidade está cada vez mais se sofisticando em 
função da incorporação de novas tecnologias e aparatos 
comunicacionais.

5. Considerações Finais.

 A pesquisa apontou resultados significativos que 
retratam as dificuldades que tais professores têm encontrado 
nas respectivas tutorias. Urge buscar saída frente aos 
problemas identificados. Obtivemos dados que demonstram 
que os professores universitários que exercem a docência 
em tutoria demonstram dificuldades no seu trabalho.

Na finalização desse trabalho não poderíamos deixar 
de considerar a questão das práticas andragógicas. 
Considerando que a andragogia tem como objetivo analisar 
os processos de aprendizagem de adultos, destacamos que 
elas são diferentes dos processos de aprendizagem infantil.

O adulto já passou por experiências significativas em sua 
vida: trabalha, muitas vezes já constituiu família. Assim, ao 
invés de um aprendiz, cremos que deva ser considerado um 
aprendente, ou seja, ele é responsável por sua aprendizagem. 
Entretanto, tais escolhas sempre demandam de necessidades. 
As necessidades que esse adultos vislumbram são parte de 
suas experiências de vida. 

A andragogia nos mostra que o adulto faz escolhas 
seletivas em relação ao que quer/precisa ou não, aprender. 
Podemos chamar esse tipo de escolha de escolhas 
pragmáticas, ou seja, aquele conhecimento que é útil para 
ele em dado momento, pautada nas suas necessidades 
imediatas. Tal conhecimento pode se mostrar relevante ao 
professor em relação à questão de motivar seu aluno.
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Assim, tanto professores submetidos a um processo 
de formação contínua voltado para uma tutoria em EaD 
mais eficiente, quando seus próprios alunos dos cursos 
de graduação, também podem ser considerados adultos 
aprendentes. 

Consideramos, igualmente, que a ideia de formação 
continuada não se esgota em um curso de graduação, mas 
ao contrário, acompanha o sujeito durante toda a sua vida, 
inclusive a profissional. Durante a sua vida, os adultos 
acumulam conhecimentos fazendo deles um repertório que 
pode ser motivador, se bem dirigido para novas aprendizagens.

As políticas educacionais podem e devem ser um grande 
aliado no processo de formação continuada, sobretudo dos 
professores universitários e de todos os trabalhadores que 
buscam novas formações.

Temos presenciado uma descontinuidade, tanto nos 
investimentos quanto nas propostas voltadas para a formação 
uma vez que quando mudam os governantes muitos projetos 
são esquecidos.

Tal descontinuidade também tem sido observada nas 
escolas, uma vez que a mudança de professores de um ano 
para o outro tem sido alta. 

Consideramos também a questão do preconceito que tem 
vitimado os cursos na modalidade em EaD, preconceito esse 
tanto manifestado por professores quanto pelos alunos: um 
curso na modalidade EaD muitas vezes é considerado com 
um curso de segunda linha ou um curso duvidoso quanto à 
qualidade e capacitação profissional.
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Acreditamos que tal preconceito é decorrente do 
desconhecimento da modalidade em EaD, uma resistência ao 
novo ao desconhecido e, não podemos deixar de considerar 
também a falta de uma formação adequada dos professores 
universitários que assumem a modalidade EaD. Muitas vezes, 
são eles próprios que desvalorizam o curso frente aos seus 
alunos. Na pesquisa realizada colhemos a opinião de um 
professor que se manifestou da seguinte forma:...eu preferia a 
modalidade presencial mas, fazer o que? [Tenho que garantir 
meu salário no fim do mês. Assim aceito as disciplinas de 
segunda linha...].

A exigência da legislação federal, através do Decreto 
5622 de 19 de Dezembro de 2005 (BRASIL, 2004), afirma que 
a realização de exames e provas finais se dê na modalidade 
presencial, parece demonstrar que a modalidade presencial 
é mais importante, até mesmo para o MEC.

Consideramos igualmente significativas as questão 
levantadas por Silva (2007) no sentido de levantarmos novos 
desafios visando tornar a modalidade EaD mais específica em 
sua proposta pedagógica. O referido autor sugere múltiplas 
experimentações e até mesmo a mobilização de experiências 
de conhecimentos, além da ideia de ambientes a serem 
criados que envolvam ambientes hipertextuais, portadores 
de intertextualidades, multilocalidade, interação de várias 
linguagens que possam vir a ajudar, de fato, a romper o 
paradigma positivista, que ainda acompanha muitas vezes 
a modalidade. 

Acreditamos que a pedagogia conectivista seja a 
mais indicada, a formação de uma rede que seja, de fato, 
colaborativa e que promova a cidadania e inclusão de toda 
a comunidade universitária e quiçá a população de uma 
cidade educadora.
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Acreditamos e defendemos também que a interatividade 
sincrônica e assincrônica precisam melhorar para que o aluno 
tenha a quem perguntar as suas dúvidas de uma maneira 
mais imediata, evitando desânimo, desinteresse.

Diante de um mundo globalizado, é possível afirmar que 
hoje a informação está disponível nos diversos veículos de 
comunicação e mais especificamente na internet, mas não 
significa que essa informação seja o suficiente para gerar 
conhecimento. O processo de aprendizagem é uma ação que 
ocorre por meio da interatividade, ou seja, na relação entre 
sujeitos, professor, aluno e os objetos de conhecimento.

É importante considerar que muitos dos nossos alunos 
já navegam na internet, já possuem endereço eletrônico, já 
participam das redes sociais como Facebook, e demonstram 
muito prazer nessa participação. Assim, referendando Mao 
TSE Tung, cremos que cabe à Universidade [...] levar aos 
alunos com precisão aquilo que eles aprenderam com 
confusão (in Snyders, 2000).
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O ser humano é um sujeito histórico e seu olhar 
sobre o mundo é orientado pelo próprio mundo, 
que condiciona sua visão. Assim, como afirma 

Bakthin, “é preciso supor (...) um certo horizonte social 
definido e estabelecido que determina a criação ideológica 
do grupo social e da época a que pertencemos, um horizonte 
contemporâneo da nossa literatura, da nossa ciência, da 
nossa moral, do nosso direito”1.

Se pensarmos numa sala de aula, podemos dizer 
que alunos são sujeitos sociais, com determinados 
pertencimentos de classe e inserção em determinada cultura. 
Os significados que atribuem a um objeto ou fenômeno da 

Nos últimos anos, tem-se observado a ação 
de algumas igrejas que, em suas pregações, 
não hesitam em associar as bolsas de 
estudo, oferecidas pelo governo, a um 
milagre de Deus, para ascensão econômica 
e social dos seus fiéis.
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realidade social dependem das experiências, teorias ou 
noções que  construiu  e atribuiu a esses fenômenos e objetos 
durante seu desenvolvimento intelectual.

Pode-se afirmar que os significados atribuídos por 
determinados sujeitos a determinados objetos podem ser 
bem diferentes porque cada conceito já construído é o 
patamar a partir do qual se atribuem novos significados a 
novos objetos ou fenômenos. 

Isto significa  que  estamos  tratando, principalmente, 
de fenômenos de cunho cognitivo e articulado, porque 
os conceitos não são autônomos, eles se articulam, 
se contrapõem e se associam de forma solidária, pela 
acomodação e pela articulação com um ou outro campo 
de conhecimento.

Esse conjunto de conhecimentos, conceitos, visão 
ideológica que cada aluno traz de casa para a escola vai 
ser motor ou freio para sua inserção tranquila no universo 
acadêmico, dependendo, ainda, do comportamento de 
professores e colegas, da habilidade no trato com a 
bibliografia, os filmes, os arcabouços teóricos com que 
terá de se confrontar.

Recentemente grande número de estudantes, de 
origem socioeconômica  modesta,  foram introduzidos no 
ensino superior em razão de variáveis intervenientes no 
processo educacional, que alteraram significativamente 
o panorama do país nesse setor. Foram bolsas de estudo 
concedidas pelo governo federal, através de programas 
diversos, todos garantindo acesso gratuito ao ensino 
superior em instituições particulares.

No grande número de jovens que recorreram a essas 
bolsas de estudo, elevado percentual tinha origem em  
religiões evangélicas.
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Duas razões parecem ter contribuído para a mobilização 
de jovens evangélicos. Em primeiro lugar, uma causa 
mobilizadora seria o caloroso estímulo psicológico 
oferecido pelas igrejas, que logo se fizeram parceiras 
das escolas – todas por considerarem positivo o ato de 
estudar,  e algumas, também, por se alegrarem com a 
ajuda financeira proporcionada por uma ou outra escola a 
algumas instituições religiosas que lhes encaminhassem 
alunos, como já foi amplamente divulgado pela grande 
imprensa de São Paulo.

A segunda causa, alicerçada no estímulo apontado, 
seria a crença que ainda perdura no país de que a educação  
conduz ao progresso pessoal, interferindo na escala de 
ascenção social, isto é, quem estuda sobe na vida, inclusive 
mudando de classe social - e essa crença é generalizada 
na sociedade, ultrapassando a esfera da opção religiosa. 

A referência a esse fato aqui é pontual, apenas para 
colocar, como exemplo, uma questão relacionada com o 
ensino de Antropologia, e as situações que se colocaram 
quanto à questão da Teoria da Evolução perante alunos 
religiosos, que eram rigorosos adeptos da Teoria Criacionista, 
apesar de não conhecerem os fundamentos nem de uma nem 
da outra.

O problema surgiu, segundo professores, pela dificuldade 
que estes sentiam já ao tentar colocar em pauta um assunto 
que ruidosos  grupos de alunos se recusavam a saber, não 
querendo nem mesmo ouvir falar em teoria da evolução.

Não se podia tocar no assunto, e, para se  trabalhar na 
classe, era necessária a intervenção de outros alunos, que 
tentavam fazer valer seu direito de conhecer o evolucionismo. 
Enquanto o professor se defendia, dizendo que apenas trazia 
para a sala de aula um pouco de conhecimento científico, os 
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alunos religiosos tinham forte argumento para não querer 
saber desse assunto: a palavra do chefe religioso de sua 
igreja, que advertia para que não se deixassem seduzir por 
teorias perigosas.

Como se sabe, a  produção de sentido depende em 
grande parte de quem fala. Em nosso caso, o argumento 
usado pelos alunos religiosos estava assentado na palavra do 
chefe de sua igreja, o que lhe conferia enorme confiabilidade, 
por se tratar da fala um emissário de Deus. No entanto, outros 
alunos não concordavam e argumentavam que, ainda que 
fosse para discordar, todos deveriam antes conhecer o que 
tinha a dizer a teoria da evolução.

Os conflitos tinham de ser administrados pelos 
professores, é claro, sendo atenuados pelas técnicas 
que tiveram de usar, principalmente para tranquilizar os  
“criacionistas”, que viam o professor  e os livros  como seres 
diabólicos agredindo territórios sagrados, mas, de modo 
contraditório, temiam, ao mesmo tempo, arranhões em sua fé. 

Entravam os professores a argumentar que a Antropologia 
se ocupa da cultura e da diversidade cultural, não toma 
partido, apenas mostra o que existe, e que em toda palavra 
enunciada deve-se levar em conta o contexto social da 
enunciação. Aí, entrando na questão da palavra como 
fenômeno ideológico tudo se confundia, terminava a aula e 
tudo continuava do mesmo jeito.

É certo que entre as pessoas mais ligadas a algumas 
religiões é maior a dificuldade de conciliar o conhecimento 
científico com a fé religiosa. Mas isso, na  verdade, não 
se  constitui num fenômeno exclusivo de nosso país, 
pois em certos países, em pleno século XXl, por questões 
religiosas, ainda há até conflitos piores, inclusive com saldos 
sangrentos, como diariamente é divulgado em nosso país 
por jornais impressos e pela televisão.
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Crescimento de Conflitos

Considerando apenas o confronto entre Evolucionismo 
e Criacionismo, uma pesquisa realizada em 34 países e 
publicada em agosto de 2006 pela revista Science mostra 
que, na Islândia, Dinamarca, Suécia e França, mais de 80% 
dos adultos aceitam como verdadeira a Teoria da Evolução,  
percentual que fica em 78% no Japão. Em contrapartida, 
em países como Estados Unidos, Turquia, Bulgária, Grécia, 
Romênia, Áustria, Polônia e Suíça, cerca de 40% a 60% da 
população acredita que a teoria da evolução é falsa ou não 
têm certeza sobre sua validade.

No Brasil a situação não é muito diferente. Uma pesquisa 
realizada pelo Ibope mostrou que 33% dos brasileiros creem 
que o ser humano foi criado por Deus há apenas cerca de 10 
mil anos, enquanto 54% aceitam que os humanos surgiram há 
milhões de anos, mas por um processo que foi comandado 
por Deus.

Entre os entrevistados dessa pesquisa, 89% concordam 
que o criacionismo deva ser ensinado nas escolas e, entre 
esses, 75% acham que essa concepção criacionista deve 
substituir o evolucionismo em sala de aula. 

Apesar do movimento criacionista brasileiro  ser menos 
forte que o americano, não pode ser subestimado. Tem 
crescido muito, com,  a cada vez mais intensa,  participação 
de  grupos evangélicos na política, em que até começam a 
tentar  pleitear  a presidência da República, como estamos 
verificando na atualidade.

 A política governamental  de conceder bolsas de estudos 
em grande escala para o ensino superior em escolas privadas, 
alimentou, nos últimos dez anos, a ação de algumas igrejas 
evangélicas que, em suas pregações, não hesitam em 
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associar a bolsa a um milagre de Deus para ascensão social 
dos fiéis, o que fideliza mais ainda seus membros, que agem 
como soldados de fé diante de qualquer bibliografia que lhes 
pareça infiel, mantendo-se, alguns alunos, impermeáveis, 
perante os resultados de determinados conhecimentos 
científicos. 

Em se tratando, então, de questões relacionadas à origem 
do Universo e à vida, mais intenso ainda é o radicalismo, 
e a intolerância acaba se estendendo a certos grupos 
sociais, alimentando, por exemplo, a homofobia. A postura 
homofóbica de considerável número de lideres religiosos 
está bastante difundida e muito bem documentada, expressa 
até por meio de posicionamentos eleitorais, amplamente 
registrados em debates públicos, na mídia impressa e na 
televisão, e, geralmente, com a adesão explícita da maioria 
dos fiéis adeptos.

É diante de quadros complexos como esse que o professor 
precisa trabalhar, em diferentes campos do conhecimento. 

Busca de Alternativas

Sem qualquer noção de metodologia cientifica, a 
discussão  de teorias científicas de qualquer área do saber, 
fica de difícil compreensão para grande parte dos alunos 
– então é fácil imaginar o que pode acontecer quando já 
rejeitam uma teoria por antecipação, apenas porque “ouviram 
falar” contra ela.

A força da rejeição ao tema, por grande parte da sala, 
impossibilita o professor de tentar participar com os alunos 
da construção de ferramentas que poderiam ajudar a realizar 
análises da realidade biológica e social que envolve  natureza/
homem/cultura/sociedade. O que fazer? O que tem sido feito?

A estas questões, pálidas respostas. Alguns comentam 
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que montam para o total da sala um quadro comparativo das 
duas teorias, pedindo que procurem decifrar o mundo a partir 
de cada uma delas. Oferecem alguns dados sobre  a formação 
natural da Terra, a adaptação dos organismos aos meios 
que os envolvem, e, no mais, passam a se ocupar apenas 
da diversidade cultural, do quanto somos cegos à cultura 
dos outros e míopes quando se trata de querer  enxergar  a 
nossa própria cultura.

Conclusões, buscando respostas

Temos ainda um longo caminho a percorrer, quando se 
fala em qualidade na educação. Há muito discurso sobre a 
questão, mas são apenas discursos, pura retórica.

Como se pode falar em educação de qualidade se num 
país como o nosso, onde o ensino é laico, fica muito difícil  a 
simples apresentação de uma teoria como a evolucionista? 
Nem essa informação circula com isenção, imaginem-se 
outras questões, que envolvam  a saúde física e mental da 
população. 

O que não sabemos sobre isso? O que não sabemos 
sobre questões que envolvam o desenvolvimento bio-psico-
social de crianças e jovens? Isso apenas para iniciar um 
questionário  que poderia  até interessar a muita gente.

Uma nova pergunta se coloca. Que razões impedem a 
real educação de qualidade, que é democrática, libertária,  
exercida sem discriminação e preconceito em ambientes 
adequados, alicerçada em excelentes laboratórios, sustentada 
por  pesquisas, orientada para o domínio do conhecimento,  
buscando  a conquista da autonomia?

No caso aqui abordado, onde até questões como o  
simples conhecimento de uma teoria, a evolucionista, é 
ostensivamente rejeitado, existe uma resposta, que é dada 
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pelo sociólogo Max Weber. Ele começa dizendo que há nessas 
religiões um caráter de magia, que é bem diferente de religião. 

Segundo Weber, na religião tem-se a submissão do 
religioso perante a divindade, para a qual procura prestar 
serviços. Na magia, ao contrário, ocorre uma coerção da 
divindade pelo chefe religioso para que a divindade se 
curve diante de suas exigências, para atender sua  clientela, 
prestando-lhe serviços, sempre mais materiais do que 
espirituais. 

Nessa coerção exige emprego, educação, ascensão 
econômica, elevação do padrão de vida, carros, propriedades, 
aumento do conforto. É um tipo de teologia da prosperidade, 
onde o “fiel” ouve o que gostaria de ouvir, porque tudo lhe 
é prometido de modo imediato, muito sucesso aqui na terra 
e enquanto vive – e não como a Igreja Católica que oferece 
o paraíso após a morte.

O modo de agir desse chefe da magia aparenta bastante 
eficiência. Administra seu culto de modo burocrático, 
que para Weber significa ação rápida, eficiente, precisa, 
competente – e isto lhe garante confiabilidade. 

Dotado de carisma, ou poder simbólico, esse chefe tem 
origem no próprio grupo que agora representa, o que  facilita 
sua comunicação ou integração com os fieis, procedendo 
como um vencedor agente de marketing, um mágico capaz 
de pirotecnias com gestos e palavras.

 Fala com convicção, e, diante de tanta argumentação 
enfática,  só resta à divindade atender. E já existe, implícita,   
uma ressalva, se a divindade não atende é apenas por 
falta de merecimento do fiel; recomenda-se que precisa 
reformular-se, mantendo-se mais integrado ainda, para que 
possa vir a ser atendido.
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 Em casos como esses da teologia da prosperidade, como 
ficam as bolsas de estudo oferecidas pelo governo federal 
para se estudar em faculdades privadas? 

Essas bolsas são para esses chefes da magia um 
caminho inteiro de sucesso, alimentado pela difusão da ideia 
de que se trata de dádiva divina. Não faltam também alunos 
que os ajudem na difusão dessa ideia.

O único problema é que nenhuma educação poderá 
ser de qualidade se a liberdade e a autonomia deixam de 
serem vivenciadas.
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Na  leitura de um texto literário, na escola, é comum 
ocorrer o estranhamento ao invés da identificação, 
que estaria na base do processo de comunicação  

literária, segundo  Jauss. E essa é uma questão que incomoda 
o professor do ensino fundamental e médio que não sabe 
o que fazer para evitar o desencontro entre a proposta 
apresentada pela obra e a recepção.

Como lidar com a capacidade emancipatória da arte, 
entendida como ação simbólica ou comunicativa, que 
ultrapassa a negação da ordem existente, para pré-formar, 
interrogar, justificar e aludir à normas de ação, códigos de 
entendimento e percepção do mundo? 

E o que levaria uma obra plenamente recomendada pela 
crítica literária, amplamente reconhecida por seu elevado 
padrão estético, a ser rejeitada pelos alunos com os quais 
trabalhamos?

De início vamos relembrar que a obra literária é um texto 
ficcional, que para ser plenamente decodificado precisa de 
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um leitor que tenha uma percepção estética diferente da 
linguagem usual da vida prática. A relação entre obra e leitor 
deve ser afirmada como extraordinária e prazerosa experiência 
estética, que deve ocorrer como se fosse a participação em 
um jogo.

A literatura reporta ao já conhecido. Durante o processo de 
leitura, o leitor aciona o seu conhecimento prévio, que inclui 
conhecimento linguístico, vocabulário, utilizando, ainda, tudo 
que está internalizado, o que é construído no decorrer de sua 
vida, seu repertório.

Para Jauss, a experiência estética proporciona um espaço 
de jogo frente à própria experiência cotidiana, visto que as 
obras de arte, sem retirarem o receptor de seu mundo da vida 
prática, abrem para ele um espaço de liberdade suficiente para 
que possa perceber e modificar essa experiência cotidiana. 
Ele próprio fala que o assombro, a comoção, o pranto, o riso, 
a emoção  formam  a escala de níveis primários de emoção 
estética implícitos na leitura de um texto.

As possibilidades de recepção são inúmeras e variadas, 
e, entre elas, coloca-se a atribuição de sentido por parte do 
leitor, no ato de leitura, o que o torna como um coautor do que 
está lendo. Nesse processo interacional entre sujeito receptor 
e objeto estético, em que sentidos novos são atribuídos, reside 
a experiência prazerosa da leitura.

 É a busca desse prazer que a escola deseja que seus 
alunos procurem empreender. Ocorre, porém, que atingir essa 
condição não é tarefa simples. O papel do leitor como produtor 
de sentidos será maior ou menor, conforme suas experiências 
anteriores, sua posição histórica, sua capacidade de dialogar 
com o texto.

Ora, se as experiências anteriores são elementos 
importantes, então é necessário que a escola, ao oferecer um  
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texto literário para leitura, observe se o seu aluno possui de 
fato domínio técnico-formal de leitura para empreender com 
êxito essa tarefa. 

A aquisição de habilidades do ato de ler é complicada, 
envolve travessias até chegar ao domínio da leitura crítica e 
alcançar a esfera lítero-estética do texto. Aqui, entende-se por 
leitura crítica  a leitura interpretativa de textos em geral. 

A esfera lítero-estética compreende a percepção do jogo 
formal-semântico do texto, as peculiaridades dos recursos 
sonoros, o caráter de invenção no processo de elaboração 
artística, elementos que contribuem para um estado de 
empatia em relação ao texto. Essa percepção, associada às 
expectativas do leitor em relação à obra, propiciam a atribuição 
de novos sentidos à leitura, no diálogo mantido com o texto. 

Essa relação  dialógica  será tanto mais aberta quanto 
maior for a disponibilidade receptiva do leitor, isto é, quanto 
maior for sua experiência significativa de leituras, ou de vida, 
de seu repertório interior, em suma.

Jauss recorre à noção de horizonte (através de Gadamer/
Husserl) para medir as possibilidades de recepção, que 
aproxima ou afasta o leitor da obra. Assim, a distância estética 
é medida  a partir da coincidência – ou não – entre o horizonte 
de expectativas do leitor e o horizonte de expectativas 
suscitados por uma obra.

Isso ajuda a escola a refletir sobre as condições concretas 
de seus alunos, sua motivação, sua  necessidade   de  
informações  adicionais,  ao selecionar textos para leitura, 
considerando, ainda, a época em que a obra foi escrita, a 
temática abordada. A capacidade de dialogar com um texto 
se amplia a  cada  leitura, quando novos conhecimentos são 
incorporados pelo leitor, aumentando seu repertório.
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Novos significados podem ser atribuídos quando a obra 
passa de um contexto histórico para outro. A atribuição de 
novos significados é viabilizada por meio do cruzamento dos 
horizontes de expectativa da obra com o leitor.

Para Jauss, mesmo sem corresponder à verdade, a arte, 
o discurso, a poesia com seu poder de sedução podem 
levar o leitor/observador a mudar suas convicções, com a 
agudização de sua capacidade de observação e sensibilidade.

Atividades complementares e simultâneas compõem 
a experiência estética, sendo elas a poiesis,  aisthesis e a 
katharsis, que correspondem aos aspectos de produção, 
recepção e comunicação de uma criação literária. 

Poiesis, Aisthesis e Katharsis

Para Jauss, a Poiesis, a Aisthesis e a Katharsis são três 
categorias fundamentais da fruição estética. Exercem funções 
autônomas mas podem exercer funções complementares e 
simultâneas. Reconsidera as posturas de Platão e Aristóteles, 
a ideia de totalidade  representada no mundo grego.

 Retomando o pensamento grego antigo, cabe lembrar que a 
tradição ocidental da reflexão teórica da arte havia ficado muito 
voltada ao conceito de Belo, de Platão, que considera que no 
Mundo das Ideias estavam as coisas verdadeiras e essenciais; 
tudo o que havia na Terra eram apenas sombras, cópias de 
cópias, imitações  de imitações, ilusões inúteis. Diferente era a 
visão de Aristóteles sobre a arte e o prazer estético. ´

Se para Platão, a imitação era o distanciamento da 
verdade, a falsidade, a ilusão inútil, para Aristóteles a 
Mímesis é o lugar da representação, da verossimilhança, da 
semelhança. A função mimética em Aristóteles contempla 
também a linguagem humana em sua função de representar 
as coisas.
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Para Aristóteles, o teatro, em que a música integrava o 
espetáculo, exigia aprendizado e aperfeiçoamento. Para ele, 
a tragédia deveria suscitar emoções como o terror, a piedade, 
através das quais o espectador seria levado a uma espécie 
de purificação a que dava o nome de catarse, e isso seria a 
fonte do prazer estético.

Isso evidencia que Aristóteles, em plena antiguidade, já 
considerava a função da obra de arte e a recepção. 

Jauss retorna a ele, propondo a  redescoberta da práxis 
produtiva, receptiva e comunicativa da arte na história da 
cultura europeia, retomando, então, os conceitos de poiesis, 
aisthesis  e katharsis.

A palavra poiesis, capacidade poética, designa a 
experiência estética fundamental, através da qual, o homem, 
por intermédio de sua produção artística, familiariza-se com 
o mundo, obtendo nessa atividade um tipo de saber que se 
distingue tanto do fazer instrumental como do conhecimento 
conceitual da ciência. É a capacidade poética presente no 
objeto artístico que marca a separação entre o trabalho 
comum do cotidiano e o trabalho artístico.

 A Aisthesis designa a experiência estética fundamental, 
dada pela obra de arte, de renovar a percepção das coisas, 
embotada pelo costume. A Katharsis designa a experiência 
estética fundamental de que o contemplador, na recepção 
da arte, se desliga da vida cotidiana através da satisfação 
estética e retorna a uma identificação comunicativa ou 
orientadora da ação. 

O processo de emancipação da arte no século XVIII levou à 
oposição entre conhecimento racional e conhecimento mediante 
os sentidos e, embora essa perspectiva tenha sido retomada 
tanto pelos artistas como pelos teóricos da arte na segunda 
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metade do século XIX como protesto contra a vulgarização 
estética operada pela arte industrial, o contexto dessa oposição, 
segundo Jauss, não foi suficientemente descrito. 

Para recuperar esse debate, Jauss chega ao conceito 
elaborado por Fiedler de arte “como pura visibilidade”.

Esta teoria ocupa-se especialmente dos estilos artísticos. 
Assim, fixa a observação a partir da visualidade, bem como 
dos modos como a obra foi organizada para expressão das 
ideias do autor e posterior fruição do espectador.

 Quanto às formas de conhecimento, admite-se o 
conhecimento racional, por inferências e conhecimento 
intuitivo, apreendido pela consciência  através das emoções 
e sentimentos, envolvendo especialmente  as artes. 

Segundo Jauss, a função cognitiva da percepção estética 
poderia ser descrita como um processo de aprendizagem em 
que o olhar se liberta dos hábitos, das orientações prévias, 
dos significados já sabidos. 

Ao livrar-se dos hábitos que embotam a percepção, o 
receptor está convidado ao olhar  produtivo,  recuperando, 
assim, a função cognitiva da experiência, de um novo 
modo, participativo com o objeto artístico. Quem   percebe   
esteticamente uma pintura adquire um novo conhecimento; 
quem lê, de um modo estético, uma obra literária, aprende 
mais sobre si, o outro e o mundo, reavaliando o entorno, 
desvendando o desconhecido. 

Mas, o princípio da  arte como pura visibilidade não 
se limita a liberar a percepção de um saber orientador. Ela 
relativiza o desenvolvimento técnico no centro da análise 
de objetos artísticos. Atenta menos para a produção de 
autores individuais e mais para os estilos artísticos, pondo 
em destaque o que artistas imersos num mesmo padrão 
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produtivo teriam em comum, enfatizando sempre as 
características e o papel dos estilos.

Jauss vai valorizar o caráter artístico de um texto em 
razão do efeito que este gera em seus leitores e a partir daí 
abre uma nova abordagem da História da Literatura, centrada 
na recepção.

A recepção é considerada, então, em seus variados 
aspectos: sincrônico, analisando a recepção atual de um 
texto; diacrônico, analisando a recepção de uma obra ao 
longo da História, além das relações da Literatura com o leitor, 
a partir de seu grau de maturidade para atribuir sentidos ao 
que lê.

Pela importância do tema, acrescentaremos aqui uma 
avaliação do processo de leitura na escola, realizada pela 
professora Zizi Trevizan, nesta revista, em 1988, para que se 
observe que a situação apontada por ela até hoje não sofreu 
as significativas mudanças desejadas. Diz a professora que, 
na escola, “a leitura crítica não tem sido exercitada. Os textos, 
em geral, em lugar de acionarem reflexões, comparações, 
julgamentos, análises, discussões, têm servido ao contrário 
de pressupostos teóricos para formulação de questionários 
inúteis, que condicionam a mecanização de respostas únicas, 
neutralizando a riqueza da multiplicidade das histórias de 
leituras dos diferentes leitores”.

“De igual forma”, continua a professora, “a leitura estética 
tem se reduzido a uma leitura simplista que abre o texto 
literário ao mundo exterior e aos problemas corriqueiros, 
numa preocupação única de verificar se os receptores 
alcançaram o entendimento( também único) da informação 
transmitida. A condição essencial do texto de ficção como 
um organismo vivo ligado ao leitor é pouco explorada pela 
maioria dos educadores”.
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Para Zizi Trevizan, “a leitura estética deve, pois, ser vista 
como um processo dinâmico-relacional (portanto gestaltista), 
porque a gestalt produz a multiplicidade de acesso ao texto 
e a multiplicidade de acesso coloca a realidade textual 
sempre em nova perspectiva, desenhando, ao final, para 
o leitor, um situação global de texto (“gestalt”). E é nesse 
processo contínuo de realizações de significados a cada vez 
produzidos e modificados pelo  leitor, em novas e diversas 
leituras, que reside o prazer de ler, tão pouco explorado, em 
geral, pelos professores da escola de 1º e 2º graus, onde a 
leitura estética tem se reduzido frequentemente, a uma leitura 
nocional dos textos”.

Conclusões 

Sabe-se que a percepção estética de um texto é condição 
necessária para o prazer da leitura de obras literárias. Mas, 
sabe-se, também, que o papel do leitor como produtor de 
sentidos será maior ou menor conforme suas experiências 
anteriores, sua capacidade de dialogar com o texto, sua 
disponibilidade receptiva.

Se não tem domínio técnico-formal de leitura, como 
poderá desenvolver tarefas que exigem a percepção do jogo 
formal-semântico do texto, as peculiaridades dos recursos 
sonoros, o caráter de invenção implícito no processo de 
elaboração artística desse texto que a escola selecionou para 
atividades de seus alunos?

Muitas vezes, a ausência do prazer de ler revelado 
por uma classe deriva principalmente de diagnóstico mal 
elaborado da situação concreta desses alunos, e também pelo 
esquecimento de que é por intermédio de diversos níveis de 
conhecimento que é construído o sentido de um texto. Por 
isso, cabe à escola realizar diagnósticos precisos da situação 
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do alunado, para que este tenha o preparo básico necessário 
antes de imergir em tarefas mais complexas.

Se a atividade de leitura assume a perspectiva do leitor, 
e se este tem maturidade suficiente para entregar-se ao 
exercício proposto, a atividade a ser desenvolvida pode 
se tornar um exercício de liberdade, porque a experiência 
de leitura pode levar a novas percepções da vida e do 
mundo, que ativam a inteligência, agudizam a sensibilidade, 
escancaram para o futuro janelas que até então não haviam 
sido vislumbradas. 

Aí está um de seus mais fortes poderes de encantamento. 
Para atingi-lo, além do domínio teórico, precisamos de uma 
programação segura, onde não faltem nunca paciência e certeza 
de que se trata de um empenho que vale muito a pena.
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