
 1 TEMA

SUMÁRIO

36
Aqui, Rosa Maria Gregory trata de literatura 
e filosofia, a partir dos diferentes discursos 
culturalmente produzidos em variados momentos 
históricos. A literatura é mostrada, conforme 
Michel Foucault, como um jogo de linguagem muito 
específico, que ocorre num determinado espaço, 
um murmúrio, porque não possui o mesmo volume 
sonoro dos demais discursos.
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O artigo debate questões sobre a arte, os objetos 
artísticos, seus produtores, as relações entre 
temporalidade e obra de arte e, também, sobre os 
cânones e os próprios significados do que seria ou 
não uma obra artística. Para construir este artigo, 
Marcelo José Ribeiro Vieira parte de textos de 
Martin Heidegger e Peter Sloterdijk

Além do modernismo brasileiro divulgado a partir da 
Semana de Arte Moderna de 1922, o Brasil construiu 
um segundo modernismo, que substituía a ideologia 
nacionalista por outra, racional e internacionalista. 
Tiago Lessa de Lacerda aponta os novos paradigmas 
que trouxeram novo repertório de signos, nova 
linguagem matemática e abstrata, que instauraram 
clareza e exatidão no plano e no espaço.
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Neste artigo, Luciano Sodré coloca em discussão 
o conceito de literatura pelo prisma de Ezra 
Pound, e aborda a função poética da linguagem, 
onde se usa a densidade estética na prosa e não 
apenas na poesia. Trata, também, da literatura de 
testemunho, onde arranjos criativos e aspectos 
ideológicos são dimensionados.

As cidades ficaram historicamente marcadas como 
espaço real ou ilusório de liberdade. Esta questão 
é aqui retomada por Zenaide Bassi, que discute 
esse percurso até os dias atuais, com as graves 
contradições e conflitos que assolam o cotidiano 
de seus moradores.
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Paulo de Sousa Dantas coloca em discussão a 
questão do silêncio na literatura, além de discorrer 
sobre argumentação e análise do discurso. 
Considera o pensamento de Aristóteles sobre 
a retórica e a arte poética, analisa as teses de 
Dubois e Pêcheux, e aborda as novas propostas 
e tendências.

O presente artigo aborda as relações entre a 
pintura e o cinema, estabelecendo laços com o 
Realismo, quando se pretendia que a imagem 
fosse o mais parecida possível com a realidade. A 
libertação da imagem acaba ocorrendo, e o cinema 
passa a se apresentar como a síntese de todas as 
artes, conforme demonstra Mara Quintero Rueda.
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Na literatura brasileira, é muito presente a 
representação de loucos e bêbados que perambulam 
pelas ruas de cidades pequenas e médias. Ana Elisa 
de Sousa Queirós trata desta questão, neste artigo.

Ana Lúcia Santana informa que a música chega ao 
ouvinte sempre pela metade. Cabe a ele completar 
a audição com sua sensibilidade e imaginação, 
aproveitando, ao máximo, as transformações 
que nele poderão ser operadas. Trata, ainda, dos 
diversos tipos de música, do Brasil, além das 
relações entre música e literatura.
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A questão da leitura e dos modos para se 
aprender a gostar de ler são discutidos neste 
artigo de Ana Crélia Gomes Freire, que alinha, 
ainda, os possíveis benefícios pessoais e 
profissionais que o gosto pela leitura pode 
ajudar a construir.

100
Aqui, Ana Caroline Teixeira Siqueira de Lemos 
discute sobre educação básica,  apontando 
caminhos que poderão ser percorridos, para 
que jovens sejam introduzidos no mercado 
de trabalho na área de empreendedorismo.
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Apresentação

Nesta edição, a proposta principal é 
estabelecer relações entre literatura, 
artes e filosofia, considerando que, no 

caso das letras, o autor trabalha com as palavras 
de maneira a alcançar efeitos capazes de 
surpreender e encantar o leitor, mas, ao mesmo 
tempo, a obra realizada carrega seu modo de ver 
o mundo, sua postura diante da realidade e das 
aspirações humanas. O mesmo ocorre com outras 
formas de expressão, como o cinema, o teatro, a 
música, a pintura.

Estamos, portanto, falando de ideologias. No 
caso brasileiro, aqui será abordada uma questão 
referente ao segundo modernismo que ocorreu 
no Brasil, quando, em substituição à ideologia 
nacionalista que então predominava, surgiu outra, 
internacionalista, racional e moderna.

Tratando de filosofia, em geral, os autores, aqui, 
buscam sustentação em Aristóteles, Kant, Heidegger, 
Bachelard, Michel Foucault, abordando temáticas 
que envolvem criação artística, urbanização, loucura 
e outros itens, que nos ajudam a refletir sobre o 
mundo que nos rodeia. As relações entre o cinema 
e a pintura também serão aqui consideradas, bem 
como o silêncio na literatura, A voz, a música e a 
necessidade de se aprender a ouvir completam o 
desafio temático que esta edição reservou para 
seus leitores. Participe!

Zenaide Bassi Ribeiro Soares
Diretora Responsável
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A LINGUAGEM E SUA
FUNÇÃO POÉTICA

LANGUAGE AND ITS POETIC FUNCTION

PALAVRAS-CHAVE

RESUMO

ABSTRACT

KEYWORDS
Literatura. Poesia. Prosa. Dignidade humana. 

O artigo coloca em discussão a linguagem 
e sua função poética, além da densidade 
estética na prosa. Trata, também, da “literatura 
de testemunho” e da dificuldade de construir 
análises de relatos de determinados fatos que, 
por seu caráter muito doloroso, consiga ferir, 
de modo indelével, a dignidade humana, como 
a morte de prisioneiros em fornos crematórios.

The article discusses language and its poetic 
function, as well as the aesthetic density in 
prose. It also deals with “witness literature” 
and the difficulty of constructing analysis of 
accounts of certain facts that, because of their 
very painful character, can indelibly injure 
human dignity, such as the death of prisoners 
in crematory ovens.

Literature. Poetry. Prose. Human dignity.

Autor e Texto
Author - Text
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A LINGUAGEM E SUA FUNÇÃO POÉTICA
LANGUAGE AND ITS POETIC FUNCTION

*Doutor em Comunicação. Bacharel em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, 
especialista em Cinema.

É preciso arranjar e combinar 
os vocábulos para alcançar um 

efeito surpreendente.

Ezra Pound, analisando a relação entre a literatura e 
a linguagem, afirmou que “Literatura é a linguagem 
carregada de significado. Grande literatura é a 

linguagem carregada de significado até o máximo possível”.
Na composição de um texto literário, portanto, o estilo, 

a forma, o ritmo, as figuras de linguagem são os elementos 
constituintes que lhe conferem uma fisionomia própria.

A partir de Pound, consideremos que : 
1 - A literatura é uma manifestação artística.
2 - A linguagem é o material da literatura, isto é, o artista 

literário trabalha com a palavra e organiza essas 
palavras de maneira a alcançar um efeito que seja 
capaz de surpreender ou encantar o leitor.

3 - Em toda obra literária percebe-se uma ideologia, 
uma postura do artista diante da realidade e das 
aspirações humanas.

Luciano Sodré*
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A Palavra e a Imaginação
Concordando com o poeta Ezra Pound, vamos considerar 

sua definição de alta literatura, que é, segundo ele, “a linguagem 
carregada de significado até o grau máximo possível”.

Isto significa que o artista literário, ao compor o seu 
texto, não deve se limitar ao significado básico das palavras, 
deve, pelo contrário, ir além, buscar  outros  significados 
aos quais aquela palavra possa remeter. 

Trabalhando com a  imaginação, o  artista  da  palavra 
procura  fazer  associações  de  imagens,  muitas  vezes 
inusitadas, ao mesmo tempo em que arranja e combina os 
vocábulos para obter um surpreendente efeito sonoro, um 
ritmo mais lento ou mais veloz, uma intensa densidade estética.

Consideremos, como exemplo, estes versos de Cecilia 
Meireles,  do poema Voo, que foi construído estruturado em 
dois campos semânticos, que se confrontam

Alheias e nossas 
As palavras voam.

Bando de borboletas multicores,
as palavras voam.

Bando de borboletas multicores,
As palavras voam.

Bando azul de andorinhas,
Bando de gaivotas brancas,

as palavras voam.
Voam as palavras 

Como águias imensas.
Como escuros morcegos,

como negros abutres,
as palavras voam.

Oh! alto e baixo
Em círculos e retas

Acima de nós, em redor de nós
as palavras voam.

E às vezes pousam.
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Organizado em dois campos semânticos, o dos seres da 
luz e o dos seres das trevas, o poema mostra quem se abriga 
em cada área. 

No campo iluminado estão borboletas multicoloridas, 
bandos de andorinhas azuis, bandos de gaivotas brancas. 
No campo escuro voam imensas águias, escuros morcegos, 
negros abutres.

Cada campo é composto por palavras escolhidas segundo 
seu poder de representar, de sugerir novos sentidos. Azuis, 
as andorinhas, negros os abutres.

Os azuis sugerem luz, claridade, sonho, alegria. 
Os negros abutres sugerem escuridão, medo, perigo, 
destruição, morte.

Da mesma autora, podemos citar o poema “Colar de 
Carolina”, sobre uma menina que tinha a pele muito branca 
como cal, e usava um colar colorido, explicando que “o colar 
colore o colo de cal, torna corada a menina”

Colar de Carolina

Com seu colar de coral,
Carolina 

corre por entre as colunas
da colina.

O colar de Carolina
colore o colo de cal,

torna corada a menina.
E o sol, vendo aquela cor

do colar de Carolina, 
põe coroas de coral

nas colunas da colina.
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Comentários
Sobre a Prosa

A linguagem com densidade estética é usada também 
na prosa literária, e não apenas na poesia. Como exemplo, 
basta observar o conto de Alcântara Machado, “Apólogo 
brasileiro sem véus de alegoria”, do qual retiramos os 
trechos seguintes:

“(...)  Já  era  noite.  Só se sentia o  
cheiro doce do sangue. As manchas 
nas roupas dos passageiros ninguém 
via, porque não havia luz. De vez em 
quando passava uma fagulha  que  a 
chaminé da locomotiva botava. E os 
vagões no escuro (...) Trem misterioso. 
Noite fora noite dentro (...)”

O narrador diz: “só se sentia o cheiro doce do sangue”. 
“Noite fora,noite dentro”.

Lendo com atenção, podemos “ouvir”  a sonoridade da 
linguagem. “Só se sentia o cheiro doce do sangue” –  trata-
se de sinestesia, combinação de sensações diferentes.

O uso de aliterações musicaliza a frase.
Consideremos a frase seguinte, metafórica:

“Noite fora noite dentro”. Vámos repetir 
rapidamente: “noite fora, noite dentro”, 
“noite fora noite dentro”. Pronto! já 
podemos ouvir claramente o barulho 
da locomotiva do trem em movimento, 
que o escritor colocou no texto.
Observemos que o autor seleciona as 
palavras que usa no texto cumprindo 
um objetivo estético, isto é relacionado 
com a beleza.
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Usa aliterações e assonâncias. 
Aliteração é a reiteração de  fonemas 
consonantais, já Assonância é a repetição 
de fonemas vocálicos. 

Vamos agora observar o fragmento de um texto do 
poeta Mario Quintana:

“Naqueles tempos, era ele vítima de 
um cirurgião dentista que, de repente, 
do outro lado da sala do café, da outra 
extremidade do bonde, da calçada 
oposta, lançava intempestivamente o 
seu vozeirão:
- Como vai a poesia?
Todas as cabeças que se  achavam de 
permeio voltavam-se, então, para o  
poeta.  O  Poeta  nu, desmascarado, em 
meio à  multidão!”

Pelo contexto, logo percebemos que Mario Quintana 
usou as palavras “nu” e “desmascarado” em sentido 
figurado. Isto significa que o poeta-personagem 
permaneceu vestido, não havia, também, nenhuma 
máscara para ser retirada.

Isto ocorre porque o escritor recorreu ao recurso da 
conotação, ou seja uma mesma palavra pode apresentar  
diversos significados, o que ocorre, basicamente, em 
duas situações, por Denotação ou Conotação.

Denotação  -  ocorre  quando  a  palavra  é  usada  em  seu 
sentido primário, básico, tal como aparece no dicionário.

Conotação - ocorre quando a palavra se apresenta 
com seu  significado  alterado,  permitindo  várias  e  
diferentes  interpretações, conforme o contexto em que 
é utilizada.
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A Função Poética Na Linguagem
A função poética aparece quando a intenção do 

emissor está  voltada  para  a  própria  mensagem,  tanto  
na  seleção  e  combinação das palavras como na estrutura 
do texto.

Esse modo de selecionar e combinar as palavras envolve 
um arranjo criativo, tendo como meta aspectos relacionados 
com a função poética da linguagem, como o ritmo poético, 
que é o principal elemento característico da poesia, além da 
sonoridade e construção de imagens expressivas.

O  poema  que  será  a  seguir  apresentado  é  de  Carlos  
Drummond de Andrade, que reúne a função poética, além 
da função emotiva (escrito na primeira pessoa do singular. 

Apresenta, ainda, função metalinguística, já que se 
trata de uma poesia que discute a própria poesia:

Canção Amiga
Eu preparo uma canção

em que minha mãe se reconheça,                                       
todas as mães se reconheçam,

e que fale como dois olhos.
Caminho por uma rua

que passa em muitos países.
Se não se veem, eu vejo
e saúdo velhos amigos.
Eu distribuo um segredo

como quem anda ou sorri.
No jeito mais natural

dois carinhos se procuram.
Minha vida, nossas vidas
formam um só diamante.
Aprendi novas palavras
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e tornei outras mais belas.
Eu preparo uma canção

que faça acordar os homens
e adormecer as crianças”.

Manuel Bandeira, que foi tuberculoso, e desde a 
infância era muito frágil, recluso, fala do que conhece, 
por isso,  em seu poema, o eu lírico refugia-se no mundo 
imaginário, de onde promete a realização de atividades 
comuns a qualquer criança sadia, mas que em menino 
nunca pôde realizar:

E como farei ginástica
Andarei de bicicleta

Montarei em burro brabo
Subirei no pau-de-sebo

Tomarei banhos de mar!”

Já um menino levado, em outra obra, desafiou o 
perigo e viveu uma aventura difícil, marcante.  É contada 
por Guimarães  Rosa, porque a função poética pode estar 
também na prosa, como o fragmento seguinte comprova:

“Pois isso, outra vez, Miguilim sabia 
que a gente  se  não  tivesse  medo  não  
tinha perigo, não se  importou  mais, 
andou logo por dentro da boiada, duma 
boiada chegada, poeira de boi. Daí 
foi um susto, veio  Pai,  os  vaqueiros  
vieram,  com  as varas  carregaram  com  
ele  Miguilim  pra  o  alpendre,  passavam  
muito  ralho.  
– Menino, diabo, demonim! Tu entra no 
meio desse  gado  bruto,  que  é  outro, 
tudo  brabeza  dos  Gerais?! Sei  como  
não sentaram chifre, não te espisaram!...
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De  em  diante,  Miguilim  tudo  temeu  
de atravessar um  pasto, a tiro de 
qualquer rês, podia ser brava podia 
ser mansa, podia  ser  brava  podia  ser  
mansa, essas coisas. 
Mas agora Miguilim queria merecer paz 
dos passados, se rir seco sem razão. 
Ele bebia um golinho de velhice”.

Literatura de Testemunho

A ideologia  sempre  se  apresenta  nos  textos 
literários.  Expressa o modo de ver o mundo, com críticas,  
ou  com  horror;  com  indiferença ou  com  desprezo;  
com  entusiasmo ou  com  aplausos.  Às vezes apresenta  
relações políticas, como o escritor Jorge Semprún, que 
produziu o que se convencionou nomear de literatura de 
testemunho, que trata das relações entre literatura e trauma. 
Seu trauma derivou da prisão num campo de concentração 
nazista. Escreveu “La escritura o la vida”,onde, num texto 
extremamente poético, fala sobre a dramática experiência:

“(...) uma dúvida me assalta sobre a 
possibilidade de contar. Não porque 
a experiência vivida seja indizível. Foi 
“invivível”, algo completamente diferente  
como se compreende sem  dificuldade”.                                                                   

Ele era judeu, e recupera  lembranças  de  fornos  
crematórios,  de  medo e dor e discute sobre o que seria 
contar uma história verdadeira, como traduzir em palavras 
um trauma. E coloca, com grande força expressiva, uma 
dificuldade quando indaga: “Como descrever o cheiro de 
carne humana queimada?”

Em seu livro “A grande viagem”, utiliza imagens 
muito fortes para falar sobre os trens que carregavam 
prisioneiros, comboios lotados de seres depauperados, 
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sem  água,  sem  comida, que viajavam com a designação 
de seres inferiores, em estado de prontidão para serem 
queimados vivos  em  fornos crematórios.

Faz de sua literatura uma arma para combater o horror  
do Estado nazista, e transforma a poesia de seu texto  numa 
sinfonia ideológica, provavelmente com a intenção de que seja 
capaz de mobilizar metade do mundo em favor da paz.
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Marcelo José Ribeiro Vieira

HEIDEGGER, SLOTERDIJK E AS
QUESTÕES QUE ENVOLVEM O SER

HEIDEGGER, SLOTERDIJK AND THE 
ISSUES SURROUNDING BEING

PALAVRAS-CHAVE

RESUMO

ABSTRACT

KEYWORDS
Dasein, ser-aí, ser no mundo, Heidegger e Sloterdijk

Este artigo irá se centralizar basicamente em dois textos, 
a saber: “A origem da obra de arte”, de Martin Heidegger 
e “Regras para o parque humano”, de Peter Sloterdijk. 
Isto não quer dizer que vamos desprezar outras possíveis 
fontes, que igualmente serão usadas aqui em nossos 
debates; muito pelo contrário, a maioria destas serão 
utilizadas nas argumentações que almejarão enriquecer 
ainda mais as análises dos dois textos principais. Iremos 
discutir algumas questões bem interessantes acerca 
da arte, dos objetos artísticos, de seus produtores - os 
artistas -, das relações entre temporalidade e obra de arte 
e, também, sobre os cânones e os próprios significados 
do que seria ou não uma obra artística.

The article starts from “The origin of the work of art”, 
by Heidegger and “Rules for the human park”, by Peter 
Sloterdijk, although it also uses other authors. It discusses 
some questions about arts, artistic objects, artists, relations 
between temporalities and works of art, and also about the 
canons and the meaning of what would be an artistic work.

Dasein. Be in the wordl. Heidegger. Sloterdijk.

Autor e Texto
Author - Text
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“A origem da obra de arte”, de Heidegger, vale 
aqui ressaltar, é um daqueles escritos que 
se mostram inesgotáveis, justamente por 

possibilitar uma gama muito extensa de leituras, releituras, 
interpretações e reinterpretações. 

Pensar sobre a arte implica, dentre várias possibilidades, 
principalmente em refletir sobre a obra de arte em si, sobre 
os fatores que nos permitem ou não caracterizá-la como uma 
obra artística, sua proveniência, mistérios e belezas, sobre a 
criação, o artista e o caráter artístico. Heidegger trabalhou com 
todas essas questões, sobretudo neste seu texto “A origem 
da obra de arte” e mostrou que a reflexão filosófica sobre o 
caráter de arte da obra implica, antes, no estabelecimento da 
correlação entre arte e verdade, pois, para ele, é próprio da 
arte comunicar modos de ser do mundo e do homem como 
expressão do acontecimento da verdade do ser, do ente e do 

HEIDEGGER, SLOTERDIJK E AS QUESTÕES QUE
ENVOLVEM O SER

HEIDEGGER, SLOTERDIJK AND THE ISSUES
SURROUNDING BEING

* Licenciado em Letras pela UNESA, tem mestrado em Literatura Brasileira pela UERJ, 
onde está cursando doutorado na mesma área.É autor de várias obras publicadas.

Marcelo José Ribeiro Vieira*

A arte guarda em si a possibilidade 
do desvelamento do ser para o mundo. 
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ser dos entes. Podemos dizer, então, que a arte encontra-se, 
intrinsecamente, ligada à ontologia. Sendo assim, partiremos 
das conexões entre arte, verdade e ontologia para refletirmos 
sobre a arte no pensamento heideggeriano e para mostrarmos 
em que medida a arte espelha a estrutura da verdade e guarda 
em si a possibilidade do desvelamento do ser para o mundo. 

A arte consegue desvelar a verdade não só desse ser e 
dos acontecimentos históricos, mas também, por extensão, 
de toda uma determinada época. Por esse motivo, é possível 
diferenciarmos a arte moderna da contemporânea e, do 
mesmo modo, um homem do século XIX de um que nasceu 
em fins do século XX, comparando, por exemplo, pinturas 
produzidas tanto por um quanto pelo outro. Isto se dá 
porque a arte funda a historicidade do homem e fundamenta 
a história do mundo, como o faz, por exemplo, a arte 
rupestre. Sob essa perspectiva, podemos afirmar que a arte 
funda modos de ser do homem e do mundo e fundamenta 
a verdade do ser, do ente e do ser do ente: “Na obra, se 
nela acontece uma abertura do ente, no que é e no modo 
como é, está em obra um acontecer da verdade. Um ente 
(...) acede na obra ao estar na clareira do seu ser. A essência 
da arte seria então o pôr-se-em-obra da verdade do ente.”1  

Este ser que se projeta e se desvela na obra de arte, 
através de sua clareira, é aquele cuja essência é ter de ser 
e, sendo, nunca encontra-se plenamente acabado, justo o 
que Heidegger procurou denominar de Dasein, ser-aí ou ser-
no-mundo. A fala da personagem Riobaldo, bem no início 
do “Grande Sertão: Veredas”, é exemplar neste sentido: “O 
senhor... Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é 
isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram 
terminadas – mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou 
desafinam.” (ROSA, 1974, p.20). Essa mesma condição do 
ser aparece no conto “Os desastres de Sofia”, de Clarice 
Lispector, em um momento em que a personagem Sofia diz: 

1 HEIDEGGER, Martin. A origem da obra de arte. Lisboa: Edições 70, 1977. (p.27)
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“(...) sem falar que estava permanentemente ocupada em 
querer e não querer ser o que eu era, não me decidia por qual 
de mim, toda eu é que não podia; ter nascido era cheio de erros 
a corrigir.”2  Esse trecho mostra o quanto o ser pode se dar 
conta de sua propriedade de estar aberto sempre a inúmeras 
possibilidades. Podemos afirmar, então, que o homem é, 
enquanto vivo, o ser das constantes definições e redefinições: 

(...) À pergunta “o que é o homem?”, se 
formulada em caráter geral, somente se pode 
responder: nada. O homem nada é enquanto 
não fizer de si alguma coisa. Exatamente por 
isso ele é para si, no sentido de ser aquilo que 
ele fizer de si. (...) a existência é um projetar-se 
no sentido de impulsionar-se para o futuro. O 
projeto existencial não implica a subjetividade 
no sentido tradicional, pois nem mesmo 
se pode dizer que o Ego seja a essência 
predefinida do homem. O homem tem, isso 
sim, uma dimensão subjetiva que é a própria 
projeção de si, uma dimensão subjetiva que 
é a ciência disso. Nisso ele se distingue das 
coisas, e, segundo Sartre, alcança maior 
dignidade, na medida em que responde pelo 
seu próprio ser.3

Quando o personagem Peter, ao fim da peça “A história do 
jardim zoológico” (de Edward Albee), acaba por ser induzido 
a matar Jerry (levado a isso pelo seu próprio interlocutor), 
muito provavelmente desconhecia por completo as suas 
potencialidades de assassino, que hibernavam ali no interior 
dele. E o mais interessante é que é um ato não provocado pela 
sua própria escolha e, sim, por uma forte indução, quase que 
inescapável. Sendo assim, é preciso que se note o quanto o 

2 LISPECTOR, Clarice. Felicidade clandestina. 1ª ed. Rio de Janeiro: Rocco, 
1998. (p.102)
3 ABRÃO, Bernadete S. (Org.). “A história da filosofia”. In: Os pensadores. São 
Paulo: Nova Cultural, 2004, (p. 454)
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ser-aí é definido por aquilo que ele é e representa no mundo, 
através de suas experiências, de sua liberdade de escolha e 
de suas possibilidades de ação. A compreensão que ele tem 
de si não cessa todas as possibilidades abertas para este 
ente cujo ser está sempre em um jogo dialético com o que 
lhe cerca, o mundo onde se vê lançado à própria sorte, preso 
à sua época histórica e a seu próprio tempo existencial. Uma 
vez que o apropriar-se do seu ser é um movimentar-se num 
repertório extenso de possibilidades abertas, pavimentadas 
no mundo, não se pode pensar ontologicamente o homem 
desconsiderando a sua condição mundana. Na condição 
de ser mundano, o homem relaciona-se, na cotidianidade, 
ek-sistindo nas diversas possibilidades: com o mundo 
circundante, o mundo público do nós e o mundo próprio.

O Dasein é, portanto, inerentemente mundano e a nossa 
existência, temporal, histórica e social. O ser é um ser para o 
homem e o homem um ser para os outros homens, visto que é 
inclinado à sociabilidade: o ser do homem é um estar-aí-com 
os outros. Há aí, então, uma nítida sócio-historicidade inerente 
ao Dasein, que não pode fugir do mundo e da sociedade onde 
encontra-se introjetado. Não é à toa que no conto “O bardo 
imortal”, citado aqui antes, quando o Dr. Phineas Welch conta 
a seu amigo Scott Robertson que trouxe de volta, através 
de uma viagem no tempo, os sábios Arquimedes, Newton, 
Galileu e Shakespeare, estes se sentiram como peixes fora 
d’água e “não se acostumaram ao nosso modo de viver, 
ficando todos eles muitíssimo solitários e assustados.” 

Os significados que um mundo pode ou não apresentar 
são regidos pelas necessidades e pelos propósitos do 
Dasein. Sendo assim, é fácil perceber que os daseins de 
cada um desses pensadores surgiram, se desenvolveram e 
sumiram (morreram) inseridos nos limites de mundos muito 
diferentes do contexto temporal em que as personagens 
principais do conto de Asimov estavam mergulhadas. As 
limitações impostas - ao ser de cada um destes tais sábios 
- pela vivência deles em cada um de seus momentos e 



 21 TEMA

sociedades específicas acabaram por fazê-los sentirem-se 
somente adaptados e familiarizados aos mundos que, ao 
nascerem, os receberam e acolheram. O conceito de habitar 
– pensado e desenvolvido ao longo da vida de Heidegger – 
me parece ajustar-se bem a essa tensão que há na dicotomia 
familiaridade (“sentir-se em casa”) x estranheza.

Em sua obra Ser e Tempo, na apresentação do ser-
no-mundo em sua constituição ontológica como ser-em, 
Heidegger resgata o sentido deste “em” reconduzindo-o 
ao seu contexto original na língua alemã: “’em’ deriva de 
‘innan’-: morar, habitar, deter-se; e somente ‘an’ significa: 
estar acostumado a, habituado a, familiarizado com”.4  Ou 
seja: o ser-no-mundo existe e se determina como aquele que 
habita um mundo. O habitar assume, nesta circunstância, um 
sentido primordialmente temporal, de deter-se junto ou de 
acostumar-se a algo; trata-se de uma forma de proximidade 
que se define antes de tudo pela permanência junto aos entes 
em geral, permanência esta que concede ao ser-no-mundo 
uma espécie de amparo, uma certa familiaridade calcada 
no conforto do que é sempre o mesmo. O hábito, o habitual 
e o habitar não se separam, porém, de sua outra face, da 
mesma moeda: o não familiar, o inabitual, o inabitável, o 
“em parte alguma” que angustia e que irrompe no seio do 
que se imaginava conhecer. A tensão que aqui se revela no 
âmago do habitar humano diz respeito fundamentalmente à 
condição do ser-no-mundo como aquele que, em habitando, 
não consegue se sentir em casa, permanecendo atravessado 
por um sentimento de exílio, e, principalmente, de sua própria 
finitude. No conto de Asimov, os sábios que não se adaptam ao 
mundo que lhes é futuro e bastante desconhecido passam por 
essa tensão do homem que habita mergulhado na estranheza, 
de tal maneira que qualquer forma de familiaridade, ou do 
“sentir-se em casa” são apenas modos de encobrimento 
desta arraigada e inescapável estranheza.

4 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Petrópolis: Editora Vozes, 1997. (p.254)
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Esse tipo de estranheza surge também no, já citado aqui, 
texto “A história do jardim zoológico”, quando há o choque 
entre duas pessoas de mundos completamente diferentes - os 
personagens Peter e Jerry. Este último chega a dizer a Peter 
o seguinte: “é claro que você não pode compreender. (...) Eu 
não moro na sua rua, não sou casado, com dois periquitos 
ou qualquer que seja o arranjo lá da sua casa. Eu sou um 
transitório permanente, o meu lar são as infectas pensões do 
lado oeste da cidade de Nova Yorque.” 

Dando sequência às nossas observações, é preciso 
que se diga que qualquer ente – seja ele qual for, inclusive 
o próprio homem – possui, onticamente, sua existência 
própria independente de toda e qualquer apreensão que 
o homem possa fazer sobre ele. Porém, por outro lado, 
ontologicamente, é preciso que se entenda que a essência 
de todo ente nunca pode ser por completo apreendida/
conhecida e nunca é totalmente representável. Esse ser dos 
entes, em sua totalidade, é sempre um grande mistério. E o 
que se coloca para fora é sempre uma fração do ser, por isso 
Heidegger vai dizer que a arte não imita, não representa, mas 
traz consigo uma verdade do ser, clareira onde somente um 
pequeno pedaço se revela, se deixa conhecer, se iluminando 
ou deixando-se iluminar. Não é à toa que heideggerianamente 
se diz que ali, na arte, uma verdade está acontecendo. Porém, 
ao mesmo tempo em que este fragmento se mostra, que essa 
verdade acontece, muitas outras partes se ocultam, numa 
espécie de jogo de chiaroscuro do ser. E esse jogo de iluminar 
verdades e ocultar outras aparece no romance de Vergílio 
Ferreira, “Na tua face”, quando, a certa altura, o personagem 
Daniel, que é pintor, diz: “Porque um quadro não se pinta 
apenas enquanto se pinta mas enquanto cresce em nós sem 
o sabermos. Então peguei a face de Ângela e pu-la no cavalete 
para a massacrar. Era preciso conhecer-lhe o embuste de uma 
harmonia clara e denunciar-lhe o horrível que estava lá.”5

5 FERREIRA, Vergílio. Na tua face. Lisboa: Bertrand, 1993. (p.187)
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Assim como não tem conhecimento pleno do seu próprio 
ser, o artista também não domina o ser da obra por inteiro. 
Depois de pronta, a obra responde por ela mesma e está, a 
cada instante, num desvelar constante da verdade, muito além 
do que o artista tenha imaginado. Após sua finalização, a obra 
é independente de seu criador, de suas origens. Por isso, não 
há um domínio de sua apreensão. O que há é uma liberdade 
de leitura da obra, pois ela é livre para que seus elementos 
surjam através do que se possa ser apreendido. Conclui-se, 
então, que o vislumbre da obra é um processo que sempre 
dialoga com o ser do sujeito apreciador, e ela só se realiza na 
presença do mesmo.

Saindo das discussões sobre a arte e as obras artísticas, 
vamos agora tornar a focar nas questões relativas ao Dasein, que 
é um dos conceitos centrais em Heidegger e neste nosso trabalho.

Para que o Dasein consiga alcançar uma existência 
autêntica, é preciso reconhecer entre aquilo que é humano, 
o existir, e os entes que apenas são. Ignorar essa dualidade, 
para Heidegger é admitir a queda, ou seja, um tipo de vida 
inautêntica, corrompida:

Para o existente humano, estar no mundo não é um 
acidente, mas algo que efetivamente o constitui. Disso decorrem 
algumas consequências. A primeira é a factividade: o fato de 
estar no mundo é a situação original do existente humano 
e ele a sente como tal, ou seja, como tendo sido lançado ou 
abandonado no mundo, para cumprir a existência. Em segundo 
lugar, a compreensão que o homem tem de si mesmo reside na 
possibilidade e não no dado. A possibilidade está presente nos 
atos em que o homem se projeta e, na verdade, a existência, 
como tal, é um contínuo projetar-se. O modo de ser do homem 
é o poder-ser, isto é, fazer da vida sempre um projeto. O fato de 
estar no mundo compreendido como possibilidade de ser gera 
a angústia. (...) A angústia é a compreensão da precariedade 
da condição humana. É compreensível que o homem procure 
por todos os meios evitá-la. A maneira de evitar a angústia 
é mergulhar num cotidiano habitual que afaste o homem da 
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autenticidade de sua existência e o coloque na impessoalidade 
neutra de uma existência nivelada pela mediocridade. É o que 
Heidegger chama de inautenticidade. Nesse modo de existir, 
o homem não assume a sua condição e vive como que alheio 
a si próprio, razão pela qual esse estado se denomina queda.6

O ser humano se manifesta como um ser decaído quando 
as preocupações cotidianas da existência inautêntica o 
desviam de seu projeto existencial, alienando-o da tarefa 
principal de tornar-se ele mesmo. Quando, ao contrário disso, 
o homem se coloca a refletir sobre o sentido de sua existência, 
provoca indagações sobre o seu próprio ser e cai em angústia 
diante de suas limitações e reais possibilidades, ele acaba 
por buscar cada vez mais um modo de vida autêntica para 
si, um estar-no mundo o mais condizente possível com sua 
essência, uma Existenz.

Mais uma vez voltemos à peça “A história do jardim 
zoológico”, nela Jerry insistentemente busca um modo 
de entabular uma conversa e acaba, por fim, conseguindo 
retirar algumas palavras de Peter, interpretado aqui como a 
personificação do self made man, que é casado, tem uma 
vida familiar aparentemente feliz, tranquila e próspera. Ele 
é um nítido membro da burguesia, e encontra-se bastante 
satisfeito com os rumos de sua vida, portanto, sem grandes 
preocupações existenciais. Já Jerry é o contraponto de Peter: 
solteiro, solitário, com experiências homossexuais em sua 
vida, é aquele que podemos chamar de marginalizado, já que 
não se fixa nos padrões estabelecidos pela sociedade.

Jerry, bem ao contrário de Peter, encontra-se mergulhado 
em uma grande angústia existencial, é aquele que está o 
tempo todo refletindo e se indagando sobre o seu ser e sobre 
a existência. Podemos afirmar que para ele não há valores, 
nem moral previamente estabelecidos, há apenas uma atitude 
de constatação de uma dada realidade. Jerry consegue ter 

6 ABRÃO, Bernadete S. (Org.). “A história da filosofia”. In: Os pensadores. São Paulo: 
Nova Cultural, 2004. (p. 454-455)
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uma grande dimensão de sua existência e por isso se sente 
desolado, perdido em meio aos absurdos das convenções 
sociais. Angustiado, faz suas próprias escolhas, já que é 
livre para isso. E ele as assume, e é bastante consciente de 
seu papel, já que elas são fundamentadas em sua motivação 
existencial – conseguir realizar algum tipo de contato com 
algo vivo, nem que seja o cachorro de sua senhoria, pois, à 
sua volta, só o ignoram. Por conseguinte, mantem-se lúcido 
frente a absurdidade de seu mundo, não abandonando, 
um minuto sequer, a consciência clara e evidente de sua 
existência. Ao fim da peça, Jerry consegue arrastar Peter 
para algum tipo de indagação sobre si mesmo, arrancando 
dele as falsas certezas, principalmente sobre o seu próprio 
ser: Peter, um cidadão pacato e chefe de uma típica família 
burguesa, poderia, de uma hora para outra, se tornar um mero 
assassino? O que Peter era afinal? Uma pessoa boa, má, 
autêntico, inautêntico, frio, sensível, humano ou desumano? 
As atitudes – previamente planejadas – de Jerry fazem Peter 
deslocar-se de seu mundinho de certezas e de alienação.

O conceito de autenticidade, na filosofia existencial, denota 
o modo de ser do homem que se funda numa consciência que 
se quer autônoma. Em um sentido amplo, de acordo com 
Olson “a vida autêntica é a que se baseia numa apreciação 
exata da condição humana” (1970, p. 157). Já Zilles fala da 
compreensão da existência como possibilidade à alternativa 
entre o modo de ser autêntico e o inautêntico: “a existência 
autêntica é a de quem reconhece e escolhe a possibilidade 
mais própria do seu ser” (1988, p. 17). A inautenticidade, por 
outro lado, é uma existência cotidiana que, segundo o mesmo 
autor, estaria distante das responsabilidades pessoais, levada 
pela mediocridade das massas.

A inautenticidade consegue converter o homem em 
algo diluído e sem face - estrangeiro a si mesmo -, um ser 
impessoal. O que surge desta situação é o projeto humano 
naufragado na dimensão definida pelo “nós”. O “nós”, o 
grupo, as massas, então, submetem o homem à coletividade. 
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O habitual (o costumeiro, o comum) se dá impedindo o diálogo 
e massificando o homem-sujeito, dando origem ao homem-
massa, das Man. É justamente o que acontece com aquele 
que segue cativo a padrões previamente estabelecidos pelas 
normas, pelas crenças e códigos morais/sociais. No caso 
da peça de Albee, como vimos, aparece personificado na 
personagem Peter, que é aquele indivíduo que procura se 
adequar ao grupo, ao bando, à coletividade, acabando por 
desprezar sua individualidade, suas capacidades, sua essência 
e possibilidades de vir a ser.

O homem que, distanciando-se de si mesmo se volta para 
fora, vive uma vida superficial, tornando-se também superficial, 
imerso num universo de banalidades, cercado pela mais pura e 
rasa tagarelice, vida repleta de sons, fúrias e falas, apartado da 
profundidade dos questionamentos existenciais. Esse homem 
que aparece domesticado, esquecido de seu próprio ser, diluído 
no meio das massas é justamente um ponto também relevante 
dentro de “Regras para o Parque humano”, de Peter Sloterdijk.

Neste seu texto, Sloterdijk caracteriza o humanismo 
como um fenômeno em que os livros são percebidos como 
instrumentos capazes de estabelecer os elos de uma corrente 
de forte coesão humana: a sociabilização literária. As artes em 
geral, não só a literatura, podem também cumprir esse papel 
desembrutecedor, ligando as pessoas entre si. Esse humanismo 
livresco teria surgido a partir do processo de humanização 
do ser humano na Antiguidade, entendido, à maneira da 
humanitas de Cícero, como uma ferramenta apta para pacificar, 
domesticar, em oposição aos selváticos divertimentos do “homo 
inhumanus”, filho dos anfiteatros romanos e seus espetáculos 
de horrores. Trazendo para os dias atuais, Sloterdijk entende que 
os meios tradicionais de educação e essa sociedade literária não 
mais conseguem ser suficientes – e, principalmente, eficientes 
- para se oporem ao crescente embrutecimento da sociedade 
de massas contemporânea, lastreada em mídias tais como: a 
radiodifusão, a televisão e a internet: 
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Assim como na Antiguidade o livro 
perdeu a luta contra o teatro, hoje a 
escola poderá ser vencida na batalha 
contra as forças indiretas de formação: 
a televisão, os filmes violentos e outras 
mídias desinibidoras, se não aparecer 
uma nova estrutura de cultivo capaz 
de amortecer essas forças violentas.7 

Interessante notar que esse processo de domesticação 
dos seres humanos, essa humanização literária, que é um 
fruto das amplas ações da cultura e das sociedades, acaba, 
por outro lado, por promover também o apagamento das 
individualidades, aquilo que já mencionamos aqui e que 
Heidegger achou por bem chamar de esquecimento do ser. 

Esse processo de alienação de si, de fugir de suas 
próprias indagações, de deixar-se levar por verdades que 
as massas pregam aparece também como uma das maiores 
preocupações em Nietzsche. De seu célebre livro “Ecce 
homo”, vale destacar essa passagem: “E, agora, eu vos 
ordeno que vos percais de mim, encontrando vós mesmos; 
e somente então, quando todos vós me tenhais renegado, 
retornarei ao meio de vós”. (1997, p. 9) O que dá para 
perceber nitidamente nessa fala é que ela aponta para o fato 
de que é preciso que todos nós, seres humanos, vivamos 
sempre andando com os nossos próprios pés e guiados 
pelas nossas próprias consciências, não ignorando assim 
as nossas potencialidades individuais. A vida vivida em 
rebanho e a existência de líderes, seres acima de todos, 
pastoreando as massas, além de ser a nítida negação do 
ser de cada um, foram sempre alvos de duras críticas de 
Nietzsche, como aqui neste trecho:

Pois disso entende ele mais que tudo, esse feiticeiro 
e domador de animais de rapina, em volta do qual tudo o 

7 SLOTERDIJK, Peter. Regras para o parque humano – uma resposta à carta de 
Heidegger sobre o humanismo. São Paulo, Estação Liberdade, 2000.
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que é sã torna-se necessariamente doente, e tudo doente 
necessariamente manso. De fato, ele defende muito bem o 
seu rebanho enfermo, esse estranho pastor – ele o defende de 
si mesmo, da baixeza, perfídia, malevolência que no próprio 
rebanho arde sob as cinzas, e do que mais for próprio de doentes 
e combalidos; ele combate, de modo sagaz, duro e secreto, a 
anarquia e a autodissolução que a todo momento ameaçam 
o rebanho, no qual aquele mais perigoso dos explosivos, o 
ressentimento, é continuamente acumulado.8

Esta é a visão de Nietzsche quanto ao sacerdote ascético, 
esse pastor que cuida do rebanho de homens, cujo trabalho é 
o de manter o ressentimento na direção do culpado. Da mesma 
forma que ele se apresenta como um curandeiro, ele também 
insere no homem o veneno, fazendo com que este sempre tenha 
em mente a pergunta: “Eu sofro: disso alguém deve ser culpado”. 
E todo esse contexto, segundo Nietzsche, levou o homem a se 
tornar um ser fraco, decadente e, consequentemente, passivo 
de dominação. A condição doentia do homem domesticado é 
tentar afirmar a vida em outro plano que não a realidade. Vivendo 
nessa condição de fragilidade, o homem passou a constituir-se 
em rebanho, com o intuito de combater, por meio do coletivo, 
as angústias que o afligiam, tendo como solução a entrega de 
sua vida aos cuidados de um pastor-sacerdote.

A culpa se constitui num poderoso instrumento de 
dominação. Em sua obra “O mal-estar da civilização” 
(1930), Freud, reforçando a visão de Nietzsche, defende 
que a culpa, muito mais do que ser um reflexo de alguma 
punição externa, é maior e mais forte quando é introjetada e 
mantida instalada dentro das pessoas: “A civilização controla 
então o perigoso prazer em agredir que tem o indivíduo, ao 
enfraquecê-lo, ao desarmá-lo e fazer com que seja vigiado 
por uma instância no seu interior, como por uma guarnição 
numa cidade conquistada”.9  Manter as pessoas se sentido 

8 NIETZSCHE, F. A genealogia da moral. São Paulo: Ed. Centauro, 2002. (p.64)
9 FREUD, S. O mal-estar na civilização. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. (p.69)



 29 TEMA

culpadas é enfraquecê-las e, com facilidade, poder dominá-
las. Freud concorda com Nietzsche quando este sustenta 
que há uma estreita relação entre a civilização e o sentimento 
de culpa. A civilização só alcança seu objetivo de manter os 
seres humanos ligados entre si através do fortalecimento 
do sentimento de culpa, que, ao fim de tudo, leva os seres 
humanos à vontade de transferir a condução de suas vidas 
para as mãos de alguém que lhes parece superior.

Porém, essa ideia de um líder que funcione como um pastor 
para o rebanho de homens não é nova. A ideia da política como 
pastoreio fez-se presente já em textos da Antiguidade, sendo o 
mais célebre destes, o “Político”, de Platão. Nesse texto, que 
tem como objeto a “definição da arte do político”, Platão (ou 
a figura do sábio no diálogo, o Estrangeiro de Eleia) afirma 
categoricamente que a política é “a arte de pastorear homens” 
e que o “homem político e real” é o condutor “de direito” dos 
“rebanhos humanos”. De forma ainda mais explícita, o sábio 
Estrangeiro diz que a política é uma das “muitas formas da 
arte de pastorear” e que ela é a “ciência que cuida dos homens 
que vivem em comunidade” (267d). 

Quando Nietzsche se propõe a ser um iconoclasta, 
um derrubador dos preceitos morais, religiosos e das 
visões engessadas e pré-concebidas, ele o faz visando a 
“desdomesticar” o homem, desamarrá-lo de todas estas 
algemas que seriam, na visão dele (e na de Heidegger também), 
propiciadoras de um apequenamento do ser humano nas totais 
possibilidades de seu ser. A luta contra esse apequenamento/
esquecimento do ser fica clara quando Nietzsche, através de 
seu Zaratustra, prega a extrema necessidade dos homens 
abandonarem as promessas de uma vida além-morte, tão 
defendida pelas religiões, e se abraçarem ao mundo do agora, 
do hoje e das potencialidades humanas:

Vede, eu vos ensino o super-homem! O 
super-homem é o sentido da terra. Que 
a vossa vontade diga: o super-homem 
seja o sentido da terra! Eu vos imploro, 
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irmãos, permanecei fiéis à terra e não 
acrediteis nos que falam de esperanças 
supraterrenas! São envenenadores, 
saibam eles ou não. São desprezadores 
da vida, moribundos que a si mesmos 
envenenaram. (NIETZSCHE, 2011, p. 14).

Tal situação está bem exposta na citação que Sloterdijk faz 
do trecho “Da virtude apequenadora”, do Zaratustra, onde a 
personagem observa as pequenas casas dos homens e lamenta:

E Zaratustra parou e pensou. Finalmente, disse, entristecido: 
‘Tudo ficou menor!’ Em todos os lugares, vejo porões mais 
baixos: quem é do meu porte provavelmente ainda consegue 
passar, mas – terá de se curvar! Ando por entre esse povo 
mantendo os olhos abertos: eles se tornaram menores e ficam 
cada vez menores: - nisso, contudo, consiste sua concepção 
de felicidade e virtude... Alguns deles querem; quanto à maioria, 
porém, outros querem por eles...10

Sloterdijk, pelas vias da voz do Zaratustra nietzschiano, 
apresenta a crítica ao humanismo, no qual humanos acabam 
moldando outros humanos para serem pacíficos e inócuos, 
de forma que não representem qualquer ameaça uns 
para os outros. E o próprio Nietzsche revela quem são os 
representantes do monopólio da criação do ser domesticado, 
referindo-se a padres e professores, que se apresentam 
como amigos dos homens. Segundo Sloterdijk no informa: 

Esse é o conflito fundamental que Nietzsche 
postula para todo futuro: a luta entre os que 
criam o ser humano para ser pequeno e os 
que o criam para ser grande – poder-se-ia 
também dizer entre os humanistas e os 
super-humanistas, amigos do homem e 
amigos do “super-homem”11

10 SLOTERDIJK, Peter. Regras para o parque humano - uma resposta à carta de 
Heidegger sobre o humanismo. São Paulo, Estação Liberdade, 2000, p. 38.
11Op. cit. p. 41.
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Ao tratar do “além-homem”, Nietzsche busca desmontar 
esse método de produção de seres humanos domesticados 
que, em seu desenvolvimento, ao longo dos tempos, manteve 
entrelaçados os conceitos de criação, domesticação e 
educação, ou seja, “um empreendimento, é verdade, que 
soube manter-se em grande parte invisível e que, sob a 
máscara da escola, visava ao projeto de domesticação.”12

Heidegger enxerga também nesse humanismo um 
crescente “domínio da subjetividade”, do qual resulta sempre 
a “incondicional objetificação de tudo” (1979, p. 151). O 
humanismo revela-se, aos olhos de Heidegger, como o produto 
de uma linguagem que – vinculada à subjetividade – se tornou 
“instrumento de dominação do ente” (1979, p. 152). Essa 
dominação acontece quando “procedemos cientificamente 
e filosofamos com explicações e fundamentações” (1979, 
p.153). Heidegger identifica “o esquecimento da verdade 
do ser, em favor da agressão do ente” (1979, p. 159), latente 
nos humanismos, como a raiz da barbárie que se instala 
ubiquamente no seio da história contemporânea. Conforme 
bem observa Sloterdijk:

Heidegger interpreta o mundo histórico 
da Europa como o teatro dos humanismos 
militantes; ele é o campo no qual a 
subjetividade humana leva a cabo, com 
fatídica consequência, sua tomada de 
poder sobre todos os seres. Sob essa 
perspectiva, o humanismo se oferece 
como cúmplice natural de todos os 
possíveis horrores que podem ser 
cometidos em nome do bem humano.13

É desde esse ponto de vista heideggeriano que Sloterdijk 
adverte que o humanismo precisa ser pensado não somente 

12Op. cit. p. 41.
13Op. cit. p. 30.
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em suas boas intenções, mas também em suas possíveis 
(nefastas) consequências. Ao que tudo indica, o humanismo não 
obteve sucesso na efetivação de seu desejo de felicidade social a 
ser conquistada mediante o cultivo da leitura. A questão sobre a 
relação entre humanismo, pós-humanismo e educação é, então, 
apresentada, por Sloterdijk, em toda a sua problemática:

O que ainda domestica o homem, se 
o humanismo naufragou como escola 
de domesticação humana? O que 
domestica o homem, se seus esforços de 
autodomesticação até agora só conduziram, 
no fundo, à sua tomada de poder sobre 
todos os seres? O que domestica o homem, 
se em todas as experiências prévias com a 
educação do gênero humano permaneceu 
obscuro quem – ou o quê – educa os 
educadores, e para quê? Ou será que a 
questão sobre o cuidado e formação do 
ser humano não se deixa mais formular 
de modo pertinente no campo das meras 
teorias da domesticação e educação?14

Essas questões costumam nos deixar em um estado 
de perplexidade, não raro com um grande sentimento de 
impotência, quando vemos a violência instalada cada vez 
mais nas sociedades como um todo, conforme constatou, 
em seu texto, Sloterdijk. Será que os meios e processos 
educacionais fracassaram (e fracassam) nos seus objetivos 
éticos precisamente porque a solução para o problema da 
desbarbarização do homem não se deixou/não se deixa 
formular em termos humanistas? Haveria algum caminho 
não-humanista a ser trilhado pela humanidade? Sloterdijk, 
alinhavado às ideias de Heidegger e de Nietzsche, percebe 
que esta sociedade literária, proposta-mor do humanismo, 

14Op. cit. p. 32.
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teria que ser superada e sucedida por algum tipo de 
sociedade pós-literária, pós-humanista. 

O que se pretendeu aqui neste texto foi, de forma 
modesta, e conscientemente limitada, buscar realizar algum 
tipo de procedimento filosófico que nos afastasse do senso 
comum e problematizasse fatos que podem até parecer 
evidentes, mas que, realmente, não são. Se, por um lado, a 
discussão de questões tão desconcertantes parece nos levar 
a um certo pessimismo e desânimo, por outro, é importante 
lembrar que, como diz Heidegger (1996, p. 95): “as questões 
são um caminho para suas respostas”.
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LITERATURA E FILOSOFIA: O RECENTE
ESPAÇO DO HOMEM PRONTO

 LITERATURE AND PHILOSOPHY: THE NEW AREA OF READY MAN

De acordo com Foucault, o homem é uma invenção 
recente. O desenvolvimento das ciências humanas 
e do homem como seu principal centro é uma 

construção que ocorreu há pouco tempo, assim como é 
recente o nascimento da era moderna.

Segundo ele, aprendemos todos que o século XVl foi 
a era do humanismo, que o classicismo desenvolveu os 
grandes temas da natureza humana, que o século XVlll criou 
as ciências positivas e que chegamos, enfim, a conhecer o 
homem de maneira completa: científica, racional, psicológica 
e social. Ao mesmo tempo, imaginamos que o humanismo 
tenha sido a força que animou o nosso desenvolvimento 
histórico e que foi, finalmente, a recompensa desse 
desenvolvimento que traçou um caminho com princípio e fim.

* Doutora em Literatura, foi professora na PUC-Campinas, UNIB, trabalhou junto à 
Diretoria de Pesquisa e Extensão das Faculdades Integradas Teresa Martin em cursos 
extensionistas de arte literária e cinematográfica. Assessora junto à SEC.

O homem, feito à imagem e semelhança de 
Deus, foi perdendo espaço para um ente 

dotado de racionalidade, domínio da linguagem, 
consciência de si e do outro, capacidade para 

agir e decidir com autonomia.
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Para Foucault, porém, um olhar atento aos séculos XVl, 
XVll e XVlll, irá mostrar um quadro em que o homem não está 
presente, porque a cultura estava ocupada por Deus, pelo 
mundo, pelas leis do espaço, pela semelhança das coisas, 
pelas paixões, pela imaginação. E o homem, tal como o 
conhecemos, por onde andaria?

Essa ideia de “homem” racional, um ser por excelência 
livre, condicionado, porém, pela natureza, bem como essa 
noção de “pessoa humana” que se constrói através da ação 
e do conhecimento surgiu com Kant, que teve seus trabalhos 
sobre o homem, numa visão antropológica, publicados em 
1785 e 1798.

Para Kant, os seres humanos possuem um valor intrínseco 
que é a dignidade, princípio moral fundamental do qual todas 
as suas obrigações e responsabilidades devem derivar.

A noção religiosa de ser constituído à imagem e 
semelhança de Deus, que se desvia do rumo que lhe foi traçado 
pelo céu, e se movimenta carregado de pecados e ameaçado 
continuamente por castigos divinos, foi perdendo espaço. 
Em seu lugar emergia um ente dotado de racionalidade, 
domínio da linguagem, consciência de si e do outro, controle, 
capacidade para agir e decidir com autonomia, e valor moral, 
que implica o direito de ser respeitado.

Foucault advertia que temos, em geral, uma noção de 
“homem” como uma ideia natural e eterna, mas, segundo 
Foucault, a ideia de “homem” surgiu como objeto de estudo 
no final do século XVlll e inícios do século XlX. 

Com o advento das ciências humanas, as práticas 
discursivas adotadas por essas ciências constroem e moldam 
o homem, do modo que o conhecemos. Desse modo, tomando 
uma cronologia relativamente curta e um recorte geográfico 
restrito, ou seja a cultura europeia desde o século XVl, pode-
se verificar, com Foucault, que o homem é, de fato, uma 
invenção recente. 
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Assim se adentrava ao âmbito da modernidade, entendida 
enquanto designação ampla de todas as transformações 
sociais, políticas, culturais e filosóficas que deram origem 
ao mundo moderno.

A ideia de modernidade, uma vez formulada, marcava um 
tempo em que o homem, iluminista, movia-se pela crença 
de que por intermédio da razão era possível atuar sobre a 
natureza e a sociedade.

O pensamento iluminista e os pensadores empiristas, 
que acreditavam que o conhecimento verdadeiro estava na 
experiência  a partir dos sentidos, haviam estabelecido a 
razão e a ciência como formas verdadeiras de se conhecer 
o mundo. Isto alimentava mudanças que levaram a sucumbir 
os fundamentos teológicos que dominavam a Europa, 
sustentando-se sobre pilares tradicionais, que foram 
demolidos, inclusive pela Revolução Francesa, e a crescente 
difusão de ideias igualitárias. Afirmava-se o pressuposto 
de que nenhum homem deveria estar acima do outro, nem 
mesmo o Rei.

Logo, o pensamento racional e o método cartesiano, 
desenvolvido por René Descartes, pavimentaram os 
caminhos que marcaram o início da revolução industrial, o 
fragmento das atividades campesinas, o crescimento das 
cidades, a mudança das estruturas familiares, e a vigorosa 
presença dos trabalhos urbanos.

A literatura e as artes passavam por grandes 
modificações para lidar com os novos paradigmas que 
movimentavam a sociedade.

A Busca de Sentido, a
Partir do Romantismo

Para Foucault, o sentido moderno dado à palavra 
“literatura” não existia antes do final do século XVlll. Isto 
não quer dizer que não existia literatura entre os antigos 
ou  durante a Idade Média, já que todos conhecemos Safo, 
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Eurípedes, Boccaccio, Ovídeo ou Dante. Significa apenas que 
o sentido que hoje conhecemos de literatura só foi formulado 
a partir de meados do século XlX, conforme o autor afirma 
em seu livro “As palavras e as coisas”.

A literatura seria, então, uma noção tardia que, uma vez 
criada, tratará da atualidade, mas também irá referir-se a textos 
antigos, de Homero, Virgílio ou outros autores do passado.

Nessa obra, Foucault explica que não só a palavra é de 
recente data, pois “em nossa cultura o isolamento de uma 
linguagem singular, cuja modalidade própria é ser literária” 
também ocorreu nessa época.

Embora, hoje, seja corriqueiro dizer que se trata de 
literatura, Foucault considera que esse tipo de texto passou 
a ser considerado como tal a partir das transformações mais 
gerais ocorridas na ordem do saber.

Após o final do século XVlll, o fenômeno moderno da 
literatura foi tratado pelos românticos, os realistas e, no plano 
filosófico, por Hegel. Na sua esteira, Lukács teria sido dos 
que mais se detiveram em estabelecer condições para uma 
compreensão da literatura em sua relação com a História.

Também a Escola de Frankfurt, Lucien Goldmann, Sartre, 
Raymond Williams, guardadas as sensíveis diferenças entre 
seus pensamentos buscaram um sentido entre subjetividade 
e objetividade na História a partir da literatura. No entanto, 
negligente a uma busca pela identidade entre sujeito e objeto 
na História, segundo uma perspectiva formativa em que a 
gênese da literatura se daria segundo uma práxis humana, 
Foucault encontra o seu sentido exatamente na cisão 
descoberta entre a atividade humana e um espaço forjado 
na ausência do homem que se cria por e a partir da nulidade 
dessa ausência.

A literatura, então, para Foucault, seria o efeito de uma 
dispersão erigida ao contrapé da ação humana da escrita, a 
qual abole a figura de um sujeito que a teria feito nascer e 
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avança ao infinito, no cerne mesmo dessa ausência, dando 
vazão unicamente ao elemento de linguagem, que subjaz 
ao homem. Desse modo, considere-se que já se acreditou  
que a literatura do absurdo era a tomada de consciência, ao 
mesmo tempo “lúcida e mitológica, de nossa condição; ela 
não passava da vertente cega e negativa de uma experiência 
que aflora nos nossos dias, ensinando-nos que não é o 
“sentido” que falta, mas os signos , que somente significam 
através dessa falta.

No jogo baralhado da existência e da história, nós 
descobrimos simplesmente a lei geral do Jogo dos Signos, 
no qual prossegue nossa razoável história”, conforme 
pondera Foucault.

A arqueologia do saber propõe que a literatura seja 
analisada segundo a disposição espacial da ordem do saber 
numa dada atualidade e não mais a partir do devir histórico, 
entendido nos termos de totalidade. 

Analisa o espaço próprio ao saber no qual se forma a 
multiplicidade dos discursos que uma cultura pode produzir 
num determinado momento de sua história.

Seja acerca de domínios específicos – determinados 
saberes ou conjuntos de saberes locais -seja acerca 
de sua generalidade e consequente ordem intrínseca, o 
arqueólogo do saber se interessa pelo campo anterior que 
os tornou possíveis – visto que o a priori  em Foucault não 
é transcendental, mas histórico.

O a priori histórico de Foucault se coloca no mesmo a 
priori kantiano. Cada época mostra o que se pode e o que 
não se pode pensar.

As novidades científicas provocam revoluções no modo 
de   ver   e de conceber o mundo, mas é preciso lembrar que 
as mudanças, as revoluções, não são tão bruscas; às vezes 
são necessários alguns séculos para que o homem possa 
substituir o quadro de referências de seu pensamento.
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Ao indagar como é que um saber se constitui, ressaltando 
que não é importante “quem fala”, Foucault propõe que se retire 
do sujeito o papel de fundamento originário para ser analisado 
como uma função variável e complexa do discurso.

Para ele, a epistéme de uma época não é a soma de seus 
conhecimentos, mas indica as distâncias, as oposições, as 
diferenças, as relações de seus múltiplos discursos científicos.

A literatura consiste num jogo de linguagem muito específico 
que ocorre num determinado espaço. Não se trata, porém, de negar 
o tempo, em consequência de uma supervalorização do espaço, 
mas de destronar o tempo de uma primariedade, entendendo-o 
como “um dos jogos de distribuição possíveis entre elementos 
que se repartem no espaço”, ou seja destronando o tempo do 
sentido primordial, invertendo essa relação. 

A linguagem literária é, para Foucault, transgressão, vazio, 
assassinato, desdobramento e simulacro. Introduz sempre 
uma ruptura, que consiste num espaço vazio que nunca será 
preenchido. Ou como declarou numa conferência, em 1964,em 
Bruxelas, ao expor sobre a questão da importância maior  do  
vazio inerente à literatura em relação ao seu caráter de produtora 
de sentido histórico: 

“A questão não é, de modo algum, de crítico, 
de historiador ou de sociólogo a respeito de 
um determinado fato de linguagem. É, de certo 
modo, um oco aberto na literatura; um oco 
onde ela deveria se situar e, provavelmente, 
recolher todo o seu ser”.

Discursos
Foucault propõe uma reflexão sobre as falas consolidadas 

que permeiam o nosso cotidiano e a literatura como murmúrio.
Trata-se de um murmúrio que se ouve não a partir de um 

sujeito, seu aporte originário, mas como por intermédio de um 
sopro que se estabelece na fina linha de dispersão que mantém 
o sujeito sempre na área limítrofe com o lado de fora.
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É considerado murmúrio porque não possui o mesmo 
volume sonoro dos demais discursos da nossa cultura, 
embora se constitua da mesma linguagem consolidada que 
perpassa nossa vida e nosso cotidiano.

As falas consolidadas já são de certo modo esperadas 
porque já possuem o seu lugar bem definido, socialmente, e 
se constituem dos discursos jurídicos, policiais, científicos, 
jornalísticos e outras modalidades que se propagam em 
nosso convívio. No limite de tais discursos se encontra a 
ausência plena e total de discurso, o absoluto silêncio em que 
nada se pode falar. E, entre eles, há o discurso murmurante 
da literatura, nem silêncio nem fala plena, o qual recolhe, 
de uma tal fragilidade, a força solene para se propagar, 
insidiosamente, ao infinito.

Através da linguagem, o sujeito não mais poderia tentar se 
expressar, mas, em sua relação com ela, encontraria  seu lugar 
de transformação de si, de desaparição, de desordenamento 
das capacidades fundamentais que conduzem seu universo 
racional e regrado rumo a outra e desconhecida ordem, sem 
um centro que seja seguro e estável. O autor não passaria 
de um empreendimento e não propriamente o seu sujeito.

Trata-se de um empreendimento forjado numa experiência-
limite que arranca o sujeito de si mesmo, um trabalho 
que desdobra todo o campo de possibilidades ligadas à 
experiência cotidiana.

As experiências são novas. Vivemos na cultura ocidental, 
onde predominam a descentralização e o efêmero, gerados 
pelos novos paradigmas capitalistas, que promoveram uma 
ruptura com a produção industrial tradicional, em favor das 
novas tecnologias, das indústrias de serviços, finanças e 
informação, da indústria cultural e do consumismo; onde 
a política de classes cedeu terreno a uma série difusa de 
políticas de identidade.

Nesse universo multifacetado, diverso, instável e 
imprevisível emerge uma arte eclética, descentrada e 
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pluralista, que obscurece as fronteiras entre a cultura elitista 
e a popular, bem como entre a arte e a experiência cotidiana, 
propiciando mudanças do novo saber sobre o processo 
de criação e a estrutura dos gêneros literários. Seria, para 
Foucault, o momento da desdiferenciação discursiva. 

Os pensamentos de Foucault, Bachelard, Derrida, e 
outros filósofos modernos, de uma forma ou de outra, 
permitem o acesso crítico a esse momento de imensa 
autoconsciência da linguagem, e à reflexão sobre a extrema 
riqueza e complexidade desse universo.
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Este artigo aborda as mudanças que ocorreram 
nas artes brasileiras a partir do Concretismo. 
Ressalta a importância do Neoconcretismo, que 
restituiu às artes sensibilidade, expressividade e 
subjetividade, além de incluir no processo criativo 
o receptor da obra. Trata, também, da fundação 
de Brasília, a arquitetura de Lúcio Costa, os 
desenhos de Niemeyer e os jardins de Burle Marx.

This article discusses the changes that occurred 
in Brazilian arts from Concretism. It emphasizes 
the importance of Neoconcretism, which restored 
to the arts sensitivity, expressiveness and 
subjectivity, besides including the receiver of the 
work in the creative process. It also deals with the 
foundation of Brasilia, Lucio Costa’s architecture, 
Niemeyer’s drawings and Burle Marx’s gardens.
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O SEGUNDO MODERNISMO BRASILEIRO
THE SECOND BRAZILIAN MODERNISM

Neste artigo, abordaremos um período de 
extraordinária riqueza estética que transformou 
nosso país, ao revestir-se de uma ideologia 

internacionalista, racional e moderna, que pode ser 
considerado o seu segundo modernismo. O ponto de 
partida ocorre com o Concretismo e o auge é atingido com 
a nova arquitetura de Brasília, de Lúcio Costa, coroada 
com os desenhos de Oscar Niemeyer, os lagos artificiais 
e  o paisagismo de Roberto Burle Marx.           

O concretismo chegou ao Brasil em 1951, estimulado 
pelas tendências expressas pelo arquiteto e escultor suíço 
Max Bill, que, com sua obra, “Unidade Tripartida”, ganhou 
o prêmio de escultura da Primeira Bienal de São Paulo, 
realizada em 1951.

 Esse artista havia atuado na Bauhaus, em Dessau, 
onde acostumara-se com as ideias que por lá circulavam 
de que não há distinção entre artes, artesanato e indústria, 

* Assistente de dramaturgia televisiva

Em substituição à ideologia nacionalista 
que predominava, surgia outra,

internacionalista, racional e moderna.
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e que as formas acompanham a função, e, desse modo, 
procurou ajudar na reconstrução da Europa destruída pela 
Segunda Guerra Mundial. Entendia cada obra como um 
avanço na função estética, compreendendo a experiência 
do artista aliada ao espírito de seu tempo, para oferecer 
respostas às necessidades do cotidiano das pessoas.

 Formulou a teoria que sustentou a arte concreta, 
além de trabalhos que desenvolveu sobre as artes, 
design e arquitetura. Na escola de Ulm, que ensinava 
design, desenvolveu seus mais importantes trabalhos de 
arquitetura, tornando-se reitor dessa universidade em 1953.

Nessa escola, procuraram desenvolver um padrão 
de exigências para produtos e projetos que ali seriam 
criados, desde obras de uso doméstico até a construção 
de prédios, e os padrões adotados previam valores como 
beleza, economia, elegância, segurança em relação a 
possíveis acidentes, bom nível de consumo e eficiência 
quanto ao uso.

Nesse tempo, as artes não figurativas e as formas 
inexatas marcavam o eixo de uma nova arte que se afirmava 
não mais para somente ilustrar ou oferecer referências 
a outros conteúdos, como, por exemplo, os de natureza 
histórica, mas para falar de si própria, existindo em si e para 
si mesma. Os espaços vazios, o tempo,  o ritmo, agora, eram 
pensados, ganhando formas, criando realidades novas.

Essas ideias se efetivavam na Europa e se expandiam 
pelo mundo, atingindo a América do Sul e logo ganhando 
adeptos no Brasil.

As Bienais de São Paulo e 
As Novas Concepções Artísticas

Em 1948, a artista mineira Mary Vieira, que havia 
sido aluna de Guignard, criou seu objeto “Multivolume”, 
complexa volumetria, interligada por um eixo, deslocando 
as preocupações da escultura tradicional, introduzindo a 
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questão do tempo e do ritmo em objetos tridimensionais, 
criando um contato mais íntimo, que permitia o manuseio 
pelo fruidor.

Em 1953, Mary Vieira, na Bienal de São Paulo, foi 
contemplada com o primeiro prêmio de escultura, o que 
contribuiu para a consolidação do gosto anti-figurativista nos 
meios intelectuais do país, bem como na elite brasileira.

Essa premiação, ao lado da presença forte de obras 
pictóricas não figurativas, primeiro nesta mesma mostra, 
adquiriram enorme importância não apenas pela mudança 
de rumos na ideologia nacionalista, que predominava na 
arte, mas  por contribuir para a sua substituição por outra, 
internacionalista, racional e moderna. 

Aliados ao prêmio conferido em 1951 para Max Bill, que 
também teve artigos traduzidos e publicados em São Paulo, 
esses eventos promoveram cursos e debates, alimentando, por 
aqui, as novas tendências. Com ele, nesta mesma Bienal de 
1951, também havia sido premiado Ivan Serpa, que, com sua 
obra “Formas” ganhou o prêmio Jovem artista. Nesse mesmo 
ano, Serpa aderiu ao concretismo; suas obras são feitas com 
formas geométricas e planas, organizadas matematicamente. 
Nessa época, o interesse pelas artes abstratas e pelo 
movimento suíço aumentou, no país.

Os novos paradigmas trouxeram um novo vocabulário 
para o universo artístico do país, um novo repertório de signos, 
outra linguagem, matemática e abstrata, tornada concreta, 
instaurando clareza e exatidão no plano e no espaço.

Logo críticos se envolveram em avaliações do movimento 
e dois, em especial, se destacaram, sendo um deles o poeta e 
intelectual Ferreira Gullar e o segundo, Mário Pedrosa, ambos 
muito alinhados com as tendências de seu tempo.

Mário Pedrosa escrevia no Jornal do Brasil, onde, de suas 
colunas, expressava suas convicções internacionalistas, 
tanto em arte como em política. Acreditava que a arte tinha o 
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poder de educar a sensibilidade das massas, e essa questão 
já envolvia, em si mesma, relevante importância.

Ferreira Gullar que participou como poeta do primeiro 
grupo concretista paulista, logo rompeu com essa 
tendência, por considerá-la formalista e despolitizada, 
criando com Lygia Clark, Amílcar de Castro, Lígia Pape, 
Theon Spanudis, Reynaldo Jardim e Franz Weismann o 
neo-concretismo que se envolvia mais com questões de 
natureza social e política, mantendo a nova linguagem que 
se firmava no país, os valores plásticos e a auto-referência 
das obras de arte. Definia-se como um movimento artístico 
e literário que trazia de volta a subjetividade na criação 
artística, que havia sido abandonada pelo excesso de 
racionalidade do concretismo. 

Em março  de  1959 ,  l ançaram o  mov imento 
neoconcretista, em que explicavam que a arte não é apenas 
um objeto pois contém sensibilidade, expressividade e 
subjetividade, e consideravam, ainda, no processo criativo, 
o observador ou receptor da obra.

É certo que havia no Brasil dessa época uma atmosfera 
estetizada, onde a arquitetura pôde ganhar forte expressão 
através da criação de Brasília. 

Uma Nova Arquitetura e a Importância dos
Espaços Verdes: os Jardins de Burle Marx
De acordo com Mário Pedrosa, a arquitetura no Brasil 

conheceu uma renovação total, “o importante era criar algo 
novo, ali onde o solo era ainda virgem”. Segundo o próprio 
presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, Brasília não 
poderia ter surgido em outro tempo no passado, porque 
as circunstâncias não teriam permitido. Uma conjunção 
de fatores favoreceram seu surgimento.

Brasília foi um grande acontecimento que revolucionou 
as artes. Antes mesmo de ser inaugurada, já era tema de 
revistas especializadas e dos meios de comunicação que 
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enfatizavam a idéia da cidade nova como síntese das artes, 
no interior profundo, desbravando florestas. Entre os anos de 
1958 e 1960 foram realizadas quatro exposições internacionais 
em Lisboa, Madri, Milão e Munique com fotografias das obras 
e comentários sobre o que estava acontecendo, esse sentido 
de integração das artes trazido por Oscar Niemeyer.

Ali, a arquitetura iria conferir uma identidade visual 
inconfundível à cidade, esculpindo a fantasia nos espaços 
vazios, com curvas líricas demarcando estilos. Algo 
maravilhoso anunciava um mágico amanhecer para o país, e 
a palavra Alvorada marcava o nosso tempo que amanhecia, 
assinalando também o nome do Palácio do governo.

A inauguração da cidade ocorreu em grande estilo, com 
a “Sinfonia da Alvorada”, música de Vinicius de Moraes e 
Antônio Carlos Jobim, que veio depois a se tornar apenas 
Tom Jobim. A música, a escultura, a pintura e o muralismo 
pontificaram na construção da cidade, onde proliferavam, 
também, lagoas e jardins.

Com seus “Salões”, logo Brasília iria mostrar o embate 
entre “a vanguarda de uma arte cada vez mais universal”, com 
uma arte regional, ou como disse Pedrosa, “o polo de uma 
arte deliberadamente regional, numa insopitável vontade de 
afirmação dialetal ou nacional”.

Os espaços verdes que conferem identidade à Brasília 
contaram com a ação de Burle Marx, o paisagista, que também 
era pintor, e desenhou treze jardins da cidade. Dessa colorida 
imensidão alçaram voo artistas como Siron Franco, João 
Câmara, Humberto Espindola.

Em 1967, o confronto entre painéis figurativos e a 
visualidade das vanguardas concretas e neoconcretas, de gosto 
internacional ficou evidente ao dividir o júri do Salão daquele 
ano, do qual participavam Frederico Morais(coordenador), 
Clarival Valadares, Mário Barata e Mário Pedrosa. A premiação 
final dividiu os críticos entre Hélio Oiticica, representando o 
que o Brasil possuía de mais experimental e original e João 
Câmara, que apresentava painéis figurativos, de grande força 
pictórica e crítica.
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Brasília se afirmava como polo irradiador de tendências, 
expressando mudanças que evidenciavam o dinamismo 
estético do país, que conferia expressão a novas formas 
artísticas, como as que iriam surgir a partir da difusão de 
valores como a proposta de deslocamento da experiência 
do campo intelectual racional para o da proposição criativa 
vivencial, ou seja do espectador mudar de posição, 
passando para o campo do que deixa de assistir para 
participar. Em outras palavras, seguir a proposta de Oiticica 
e vestir os parangolés.
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O artigo discorre sobre conceitos de cidadania, 
desenvolvidos ao longo do tempo, o papel 
da cidade como espaço de liberdade, real ou 
presumida, e as mudanças que hoje se operam 
com a emergência de correntes neofascistas que 
tentam se instalar em diversos países da Europa 
e da América, inclusive através do voto.

The article discusses concepts of citizenship 
developed over time; the role of the city as a space 
of freedom and the changes that occur when neo-
fascist groups try to setle in various countries in 
Europe and America, including through voting.
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A CIDADE COMO ESPAÇO DE LIBERDADE
THE CITY AS AN AREA OF FREEDOM

Hoje, quando se fala sobre cidadania, ou luta por 
direitos de cidadania, já se estabelece uma relação 
direta com direitos sociais e econômicos. Isto pode 

ser entendido como acesso a uma educação de qualidade 
para crianças, jovens e adultos, à saúde plena, à segurança, 
previdência, emprego, salários justos e ambiente saudável 
no trabalho. Se boa parte disso se limita a discursos, a luta 
pela prática se estabelece, contínua, onde um ganha-e-perde 
marca o cotidiano. No passado, porém, nada disso existia. 

Na sempre exaltada Grécia antiga, por exemplo, o 
conceito de cidadania se mesclava com o de naturalidade, 
isto é, somente os nascidos em solo grego podia exercer os 
direitos políticos e deles usufruir – o que, por sua vez, ficava 
restrito à aristocracia. Em Roma, não era diferente, visto que 
tanto os romanos que não eram nobres como  os estrangeiros 
não detinham nenhuma espécie de direito.

* Com formação em Comunicação Social (Jornalismo),  Ciências Sociais e Letras, é 
Mestre em Ciências Sociais e Doutora em Comunicação e Artes. Atua como Diretora de 
Pesquisa e Publicações no Centro de Estudos de Letras, Artes e História - CELARTH.

Na sempre exaltada Grécia antiga, o conceito de 
cidadania se mesclava ao de naturalidade.
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As cidades também ficaram historicamente marcadas 
como espaços de liberdade, seja real ou ilusória, e exaltadas 
na literatura como construções poéticas, o que contribui 
para tornar menos árida a história da humanidade, em seus 
diferentes campos.

Idade Média
 Em resumo, costuma-se dizer que, ao longo da História 

ocidental, pelo menos três visões distintas de cidadania 
podem ser consideradas, ou seja, a medieval, a moderna ou 
liberal e a atual. 

Na idade Média, existia a vassalagem, em que o servo da 
gleba era propriedade do senhor feudal.Com o surgimento 
das cidades, a fuga tornou-se importante recurso libertário, 
pois o servo da gleba fugia dos feudos e penetrava nos 
muros da cidade, onde se considerava, ao mesmo tempo, 
protegido e livre do senhor feudal, livrando-se da sujeição 
que devia a ele através da vassalagem.

Isto se devia ao fato de que as cidades medievais 
dispunham de uma autonomia, que derivava das franquias, na 
Baixa Idade Média, nos séculos Xll a XV, que as transformavam 
num lugar privilegiado para o exercício da liberdade - que aqui 
deve ser entendida como libertação da servidão.

A cidade era, do ponto de vista conceitual, “um 
estabelecimento de mercado”, que tem origem na palavra 
latina mercatum e significa local de reunião ou agrupamento. 
Seria um centro econômico e por ali perpassava um atraente 
clima libertador, pelo menos para quem era egresso da 
escravidão, ou vislumbrasse naquele universo qualquer 
possibilidade de mudar para melhor a sua vida pessoal.

Para o antigo servo da gleba, ela era de fato um centro 
de liberdade, mas já se constituía, também, num polo de 
atração para uma população que crescia desde o século Xl. 
Considerando-se o período dos anos 800 ao ano 1000, observa-
se a ocorrência de um renascimento das cidades na Europa. 
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Nessa época, nos espaços criados pela economia urbana, as 
pessoas desfrutavam de uma liberdade de ação individual que 
não poderiam desfrutar em nenhuma outra parte.

Ao romper com o direito senhorial, os burgueses fizeram 
da cidade um lugar de ascensão da servidão à liberdade, por 
meio do lucro monetário, e sua ação constituiu-se numa grande 
inovação revolucionária, que se estendeu da cidade ocidental 
da Idade Média a todas as demais.

Ocorre, porém, que se tratava de um fenômeno complexo 
e lento, que não tinha condições de absorver os grandes 
contingentes oriundos do campo, que formavam legiões de 
miseráveis compondo a paisagem social da Europa.

Aí já surgia um grande complicador para a questão da 
cidadania e da liberdade, com a necessidade de se pensar 
sobre o cuidado com os seres humanos e o surgimento das 
primeiras entidades de assistência. É, portanto, importante 
não se confundir “liberdade” com “libertação”.

Cidade, Civitas, Polis  

A palavra cidade, do ponto de vista etimológico, remete ao 
latim civitas, que, no mundo romano, correspondia a polis, a 
cidade-estado dos gregos. Pode-se daí entender que, na origem, 
a ideia- força da cidadania diz respeito à ideia de liberdade, seja 
real ou seja ilusória de que dispunha o habitante da cidade 
em comparação com o servo da gleba, no limiar do sistema 
capitalista; a cidade, então, compreendia uma associação de 
cidadãos ou burgueses, submetidos a um direito comum.

Estado Moderno

Foi em 1648, com a instalação da Paz de Westphalia 
que colocou fim à “Guerra dos Trinta Anos”, que o Estado 
Moderno se consolidou. 

A expansão do capitalismo tornava necessária a 
definição de um quadro institucional, que garantisse o novo 
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modo de produção de bens e serviços – e o novo estado que 
surgiu era Absolutista, lutando contra a autonomia das cidades 
medievais e contra as pretensões do Império. 

Surgiu concentrando todo o poder político e isto forçou 
o surgimento de diversas teorias que reagiam contra a 
possibilidade de abuso de poder. Desse modo, as teorias que 
surgiam buscavam limitar o poder do Estado para salvaguardar 
as liberdades.  Entre elas, estavam a separação entre os poderes, 
executivo, legislativo e judiciário, proposto por Montesquieu; 
os direitos naturais, conforme Rousseau, e outras.

A revolução Francesa propiciou a consagração dessas 
teorias, e seu mais importante documento foi a “Declaração 
de direitos do homem e do cidadão”, de 1789, que se 
destinava a resgatar os direitos naturais dos homens, que 
se encontravam esquecidos.

Esses direitos eram: liberdade, propriedade, segurança 
e resistência à opressão. Desse modo, o cidadão passava 
a ser um titular de direitos individuais, num Estado regido 
por leis, e não mais um súdito do reino (governo das leis X 
governo dos homens).

A partir da Revolução Francesa, consolidou-se a ideia de 
liberdades públicas, ou seja, os poderes de autodeterminação 
reconhecidos e organizados pelo Estado. No entanto, a 
expressão “liberdades públicas”, no plural, surgiu tardiamente, 
com a Constituição francesa de 1852.

Noção de Cidadania, Hoje
Com o tempo, os grupos sociais foram se tornando 

reivindicativos, organizando-se em movimentos sociais, em 
comunidades de base, em associações de diferentes matizes, 
em organizações não governamentais.

Norberto Bobbio define sociedade civil como “a esfera das 
relações entre indivíduos, entre grupos, entre classes sociais 
que se desenvolvem à margem das relações de poder que 
caracterizam as instituições estatais”.
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A plena atuação dessas entidades, porém, exige um 
Estado que seja efetivamente democrático, e, além disso, 
permeável, capaz de absorver reinvindicações e de abrir canais 
de participação popular no governo, valorizando-a.

A existência e crescimento de instituições desse tipo 
depende da educação política da população, de seu grau de 
informação e de seu estado de alerta. 

O direito à cidade é um direito coletivo, ou melhor, um 
conjunto de direitos coletivos que se pautam pela exigência 
da dignidade da pessoa humana, que vive na cidade : por 
exemplo, toda a infraestrutura urbana. E numa sequência, 
pode ser registrada a educação (como direito e não como 
prestação de serviço), a saúde, o trabalho, o lazer, a 
segurança, a habitação, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a atenção aos desvalidos.

Uma visão mais crítica apontaria que se trata mais de uma 
declaração de direitos sociais do que um projeto concreto. 
Sem dúvida. Mas sua existência ajuda a tornar mais clara a 
caminhada, mas bem delineados os rumos a serem seguidos, 
para uma realização plena, norteada por valores libertários. 
Ao mesmo tempo, ajuda a avaliar as possíveis perdas que 
ocorrem na sociedade e das quais, muitas vezes, apenas 
poucos se dão conta, como, por exemplo, tem ocorrido na 
educação que vem deixando de ser vista como um “direito” 
para adquirir uma concepção meramente mercantil de 
“prestação de serviço”.

Seu ponto inicial de análise remete ao surgimento da 
indústria e ao processo de industrialização, à relação campo-
cidade e à urbanização, que compreende diferentes formas 
urbanas como a Cidade Política, à Cidade Comercial, à Cidade 
Industrial  e, finalmente, à Sociedade Urbana.

Segundo ele, só há pouco tempo a cidade assumiu o 
papel de laboratório do homem.
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“O fenômeno urbano manifesta hoje 
sua enormidade, desconcertante para 
a imaginação. Sentido e finalidade da 
industrialização, a sociedade urbana se forma 
enquanto se procura. Obriga a reconsiderar 
a filosofia, a arte e a ciência. A filosofia 
reencontra o meio e a mediação de seus 
primórdios - a Cidade – numa escala colossal 
e completamente isolada da natureza. A arte, 
também, reconhecendo suas condições 
iniciais, dirige-se para um novo destino, o de 
servir à sociedade urbana e à vida cotidiana”

O cotidiano é árduo. A experiência mostra o crescimento 
quantitativo sem crescimento qualitativo e o caos se instaura em 
todos os segmentos, privilegiando alguns e comprometendo os 
diretos dos maiores contingentes de habitantes da cidade.

Mas isso não é tudo. Algo mais grave se desenha no 
horizonte. É que, na atualidade, observa-se que, pelo voto, alguns 
povos se afastam do ideal libertário da democracia em favor da 
concentração de poder nas mãos de governos autoritários. As 
bandeiras sociais e as que defendem  a natureza são rasgadas.

O neofascismo desponta aqui e ali, semioculto em propostas 
nacionalistas;  a violência assume fortes tonalidades políticas. 
Alguns dos meios de comunicação, conservadores, chegam, 
de certo modo,  a se alinhar com democratas, temendo pelo 
fim das liberdades de expressão. É um período de incertezas 
que se vislumbra, de modo cada vez mais claro, e que merece 
a maior atenção.
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textos literários de autores brasileiros, escritos 
em versos ou em prosa, que relatam casos ou 
discutem com mais profundidade a temática. 

The article addresses the issue of madness, 
contemplated in texts of Brazilian writes, both 
in poetic works and in prose.

Madness. Asylum.Crazy. Literature. Poetry. 
Prose.

Autor e Texto
Author - Text

     R.TEMA          S.Paulo               nº 98               Vol. 35        Maio/Agosto, 2020     P. 62-73



 63 TEMA

Ana Elisa de Sousa Queirós*

A LITERATURA BRASILEIRA, AS RUAS E OS LOUCOS
BRAZILIAN LITERATURE, STREETS AND CRAZY PEOPLES

Para Foucault, o conceito de loucura nem sempre 
existiu; começou a se estruturar apenas quando 
a distância entre a razão e a não-razão começou a 

ser criada. dando oportunidade à consequente diferenciação 
entre a loucura e o homem racional.

A loucura assumiu um caráter fascinante porque é 
uma espécie de infância cronológica e social, psicológica e 
orgânica do homem, escreveu o filósofo. Ao comentar sobre 
obras pictóricas renascentistas que representam a loucura 
com figuras animalescas, terríveis, fantásticas, classificou-as 
como expressões de um saber difícil, fechado, esotérico, que 
encantam porque expressam desejos:

“O louco desvenda a verdade elementar 
do homem: esta o reduz a seus desejos 
primitivos, a seus mecanismos simples, 
às determinações mais prementes de 
seu corpo. A loucura é uma espécie de 
infância cronológica e social, psicológica 
e orgânica do homem”.

* Mestre em Comunicação e Letras, tem dado cursos em instituições de ensino superior 
como Uece e Mackenzie.

“Sempre há um pouco de razão na loucura”
                                                         Nietzsche 
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Chamou a atenção de seus leitores para o fato de que 
quase todas as cidades têm pelo menos um louco, não 
institucionalizado, que caminha pelas ruas, aproveitando 
sua inocente liberdade. É filho ou irmão de cada morador, 
que tem nele um espelho.

Na literatura eles também aparecem, visto que muitos 
escritores trataram do louco que perambula pelas ruas de 
cidades pequenas ou médias, enquanto toda uma população 
se toma por ele de cuidados.

Sem parentes, que dele, certamente, se envergonhariam, 
caminha isento de culpas, sob os olhadores de estranhos que 
se tornam cumplices e parceiros. Alguns, porém, se tornam 
inimigos, caçoando, perseguindo, agindo com crueldade.

O poeta José Paulo Paes, fala, no poema seguinte, sobre 
os loucos que conheceu em sua cidade natal, Taquaritinga, 
no estado de São Paulo, quando era criança:

“Ninguém com um grão de juízo ignora 
estarem os loucos muito mais perto do 
mundo das crianças que do mundo dos 
adultos. Eu pelo menos não esqueci os 
loucos da minha infância.
Havia o Elétrico, um homenzinho atarracado 
de cabeça pontuda que dormia à noite no 
vão das portas mas de dia rondava sem 
descanso as ruas da cidade.
Quando topava com um poste de 
iluminação, punha-se a dar voltas em torno 
dele. Ao fim de certo número de voltas, 
rompia o círculo e seguia seu caminho em 
linha reta até o poste seguinte.
Nós, crianças, não tínhamos dúvida de que 
se devia aos círculos mágicos do Elétrico 
a circunstância de jamais faltar luz em 
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Taquaritinga e de os seus postes, por altos 
que fossem, nunca terem desabado.
Havia também o João Bobo, um caboclo 
espigado, barbicha rala a lhe apontar do 
queixo, olhos lacrimejantes e riso sem 
causa na boca desdentada sempre a 
escorrer de baba.
Adorava crianças de colo. Quando lhe 
punham uma nos braços, seus olhos se 
acendiam, seu riso de idiota ganhava a 
mesma expressão de materna beatitude 
que eu me acostumara a ver, assustado 
com a semelhança, no rosto da Virgem do 
altar-mor da igreja.
E havia finalmente o Félix, um preto de meia 
idade sempre a resmungar consigo num 
incompreensível monólogo. A molecada 
o perseguia ao refrão de “Félix morreu na 
guerra! Félix morreu na guerra!.”
Ele respondia com os palavrões mais 
cabeludos porque o refrão lhe lembrava que, 
numa das revoluções, a mãe o escondera 
no mato com medo do recrutamento, a 
ele que abominava todas as formas de 
violência.
Quando Félix rachava lenha cantando, 
no quintal de nossa casa, e, em briga de 
meninos, um mais taludo batia num menor, 
ele se punha a berrar desesperadamente: 
“Acuda! Acuda!” até um adulto aparecer 
para salvar a vítima.
Como se vê, os loucos de nossa infância 
eram loucos úteis. Deles aprendemos 
coisas que os professores do grupo e do 
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ginásio não nos poderiam ensinar, mesmo 
porque, desconfio, nada sabiam delas.” 

Jorge de Lima também se ocupou desse tema e falou 
sobre Joaquina Maluca, mulher cheia de pureza, inocência 
e graça, que circulava pelas ruas enroscada em sua loucura, 
como se esta fosse uma capa protetora que a ajudava a 
esquecer todo o mal que o mundo lhe fazia no presente como 
já havia feito no passado: 

“Joaquina Maluca você ficou lesa,
não sei porque foi!
Você tem um jeito de graça menina,
na boca, nos peitos,
não sei onde é....
Joaquina Maluca,você ficou lesa,
não é?
Talvez pra não ver
o que o mundo lhe faz.
Você ficou lesa, não foi?
Talvez pra não ver o que o mundo lhe fez.
Joaquina Maluca, você foi bonita, não 
foi?
Você tem um resto de graça menina
não sei onde é...
Tão suja de vício, 
Não sabe o que foi.
Tão lesa, tão pura, tão limpa de culpa,
nem sabe o que é!

Em Santana do Agreste, cidade fictícia da obra de Jorge 
Amado, também vivia Bafo de Bode, que sabia o que se passava 
na casa e na vida de todo mundo. Era uma mistura de louco e 
bêbado, muito conhecido de todos, que nunca tomava banho, 
e que, ao que parece, não mentia. Seus passos são descritos 
pelo escritor: 
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“esse detrito mal cheiroso desce as ruas aos 
trancos e barrancos, a enlamear a honra de 
distintas famílias, a proclamar maledicências, 
injúrias e infâmias, desgraçadamente quase 
sempre comprovadas”.

O louco do poeta Carlos Drummond de Andrade é aquele 
que a cidade adota, protege e até ama. Entra e come onde 
quer, há em todas as casas moedinhas reservadas para ele 
levar quando passa, mas desde que se mantenha sob limites 
pacíficos. Caso se torne violento, com palavras pesadas 
ou gestos agressivos,  a tolerância se esgarça e o castigo 
surge, implacável:

O doido passeia 
pela cidade sua loucura mansa. 
É reconhecido seu direito 
à loucura. Sua profissão. 
Entra e come onde quer. Há níqueis 
reservados para ele em toda casa. 
Torna-se o doido municipal, 
respeitável como o juiz, o coletor, 
os negociantes, o vigário. 
O doido é sagrado. Mas se endoida 
de jogar pedra, vai preso no cubículo 
mais tétrico e lodoso da cadeia.

Assim, de diferentes maneiras, a literatura vai falando desse 
ser estranho e ao mesmo tempo familiar que é o louco. 

Dos loucos de Catanduva, no Estado de São Paulo, falou 
Zenaide Ribeiro Soares em “A Menina da Província”. Falou de 
Tampinha, o bêbado que vivia no “Bar do Povo”, contando 
seus delírios aos que o rodeavam. Falou, também, sobre dois 
loucos mansos, que circulavam sem parar pelas ruas quentes 
da cidade. Um era o Andó, que dormia nos desvãos das casas, o 
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outro era Maria Mara que tinha casa, cama e a mãe, que a amava 
muito, dona Joana, a lavadeira, que vivia no tanque lavando, 
esfregando, pondo a roupa pra quarar no sol, enquanto pensava 
na filhinha que de tão doidinha parecia uma figurinha extraviada 
do céu.

Andó vivia pelas ruas da cidade, tinha sempre uma palavra 
amável para os lojistas e transeuntes, mas “se detinha apenas 
por segundos, estava sempre em movimento, cheio de pressa”.

 Alguém o chamava para um café e ele logo aceitava. Bebia 
rapidamente e avisava, agora já vou!. 

-Vai para onde Andó ?
- Vou para o cemitério, o destino de todos!
Alguém logo concordava :
-É mesmo !
E Andó falava de um modo grave, profundo, como se 

quisesse colocar o interlocutor em contato com uma verdade 
que o outro desconhecia:

-Lá é o fim de todo mundo, rico e pobre, sábio e ignorante!
Então partia, cm passos ritmados, caminhando para a 

rua Recife, longa e arborizada que terminava bem na porta 
principal do cemitério. Seguia sem pressa pela rua, quadra a 
quadra, até o portão do território sagrado, que parecia uma 
boca escancarada pronta para engolir quem se aproximava. 
Era só entrar. Andó dava o passo definitivo.

-Veio de novo, Andó? –provocava o porteiro. 
Seu olhar se anuviava, como se não entendesse. De 

novo? Já não sabia onde estivera. Teria saído? Parecia-lhe 
que estivera sempre ali, entre jazigos, aguardando o momento 
de juízo final, quando as sepulturas todas se abririam e as 
caveiras saltariam para ouvirem a sentença”.

Na cidade quente, Andó andava encapotado, falava ”boa 
tarde” para o porteiro, a quem naquele mesmo dia já havia 
dado “bom dia” e entrava no campo santo, respeitoso, “como 
um noivo entrando numa catedral iluminada, às seis da tarde”.
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Mas em Catanduva havia mais um doido, era Maria Mara, 
que a molecada chamava de “Maria Mijona”, que usava 
“duas saias compridas, rodadas e largas, cheia de ramos 
de flores. As saias eram sujas, mau cheirosas, e cobriam 
os pés sempre descalços”. 

“Ela é um anjo inocente, quem teve coragem de fazer 
isso?, chorava a mãe de Maria, olhando para a menina 
grávida. Os olhos da vizinha mareavam.

Alheia à conversa, Maria Mara rodava o corpo como se 
quisesse dançar; os olhos verdes olhavam o vazio; havia nos 
lábios o esboço de um sorriso.

A mãe contava. Decerto levaram ela pro pastinho, e lá 
fizeram o que fizeram, sem piedade da pobre inocente. O que 
vai fazer agora, com um bebê nos braços?

Ao lado a vizinha sentia muita pena, mas não conseguiu 
espantar um pensamento mau que lhe cruzou a cabeça, 
pensando no pastinho, que era uma clareira coberta de grama, 
rodeada por um círculo de mata alta, que impedia a visão de 
quem estivesse no pastinho. “A danada deve ter gostado, de 
certo nem foi uma vez só”.

Lembrava-se do dia em que entrara de repente no pastinho 
e surpreendera a própria irmã, deitada no grama, uma forte 
expressão de prazer no rosto contorcido. Com quem estivera 
deitada não ficou sabendo, mas chegou a sentir inveja daquele 
gosto fixado no rosto iluminado da vadia. Agora sentia uma 
ponta de inveja da louca que para essas coisas não era boba. 
Em volta Maria Mara rodopiava, os olhos verdes brilhavam, 
já não sabia se era de inocência ou se caçoavam dela, que 
com mais de quarenta anos ainda era virgem, como nem a 
Maria do Céu havia aguentado ficar, logo se amasiando com 
o Espírito Santo”.

Assim, os loucos desfilam em diferentes obras literárias 
de diferentes autores que, de uma forma ou de outra, foram 
tocados por essas criaturas que ficam cegas para a razão e 
se perdem nos desvios de um cotidiano onde nem sempre a 
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bondade e a solidariedade marcam presença, mas de onde 
emerge um fio de verdade que desvela os enganos em que 
vivemos imersos. 

Sobre a questão, Michel Foucault disse o seguinte: “Se 
a loucura conduz todos a um estado de cegueira onde todos 
se perdem, o louco, pelo contrário, lembra a cada um a sua 
verdade; na comédia em que todos enganam os outros e 
iludem a si próprios, ele é a comédia em segundo grau, o 
engano do engano.(...) ele diz a verdade da vida aos jovens, 
a medíocre realidade das coisas para os orgulhosos, os 
insolentes, os mentirosos”.

A Loucura na Literatura de
Machado de Assis

A obra “O alienista”, de Machado de Assis, foi publicada 
em capítulos no jornal “A estação”, no período de 15 de 
outubro de 1881 a 15 de março de 1882, no Rio de Janeiro, 
constituindo-se na primeira novela sobre o tema editada 
no país. Era uma época de grandes mudanças no  universo 
ocidental, inclusive na medicina, que, inspirada no ideal 
positivista e nas práticas médicas francesas, vai construir 
um discurso que iria qualificar e excluir as pessoas que 
estivessem fora do padrão considerado normal na sociedade 
daquele período, identificando-as como loucas.

A partir do século XVlll, a loucura passou a ser considerada 
como passível de tratamento psiquiátrico, quando, em 1793, o 
médico francês Phillipp Pinel libertou os doentes mentais que 
estavam acorrentados no Hospital Bicêtre. Desde este evento, a 
abordagem de caráter científico passou a integrar o tratamento 
da doença mental, que, por sua vez passou a ser encarado 
como extensivo não apenas aos portadores de moléstia 
psicossomática, mas a toda e qualquer pessoa cuja conduta 
pudesse ultrapassar os limites do padrão social estabelecido.

Essa zona incerta entre a saúde mental e a loucura, 
mereceu na obra de Machado uma cuidadosa atenção, que, ao 
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ser explorada, descamba para o humor, além de constituir-se 
em rigorosa crítica ao cientificismo e à sociedade da época.

Ele conta a história do doutor Simão Bacamarte, que 
estudou em Coimbra, fez muito sucesso na Europa e voltou 
ao Brasil, à sua cidade de Itaguaí, com 34 anos de idade, 
com a intenção de dedicar-se à saúde mental  da população. 
Logo pede à Câmara de Vereadores  licença para construir 
um hospital para os doentes mentais da  cidade e região, que, 
então, ficavam soltos ou trancados dentro de suas casas, se 
fossem furiosos.

O médico tinha elaborado algumas teorias sobre a 
questão, e continuava estudando sem parar, procurando 
aprimorar-se cada vez mais, buscando, na prática, testar 
e renovar teorias, e logo que recebeu o aval da vereança, 
começou a construir um casarão com cinquenta janelas de 
cada lado, pátio, e pequenos alojamentos para os pacientes. 
Era o seu sonhado Hospício, que recebeu o nome de Casa 
Verde, em homenagem à cor das janelas.

A inauguração foi um grande acontecimento, e logo o 
Manicômio começou a funcionar, internando, com muita 
rapidez elevado número de pessoas.

O doutor Simão Bacamarte dedicava-se cada vez 
mais a estudar os diferentes tipos de loucura, seus graus 
e características, além dos tratamentos adequados a 
cada caso. Para facilitar o trabalho, organizou minuciosa 
classificação dos enfermos, como os mansos, os furiosos, 
os esquizofrênicos, os portadores de transtornos delirantes, 
e foi incluindo na lista outras modalidades novas, como 
pessoas que apresentavam comportamentos desviantes 
das rotas tidas pelo médico como normais. Isso aumentou 
de modo espetacular o número de internos e de candidatos 
à internação. Um exemplo significativo foi a internação do 
Costa,herdeiro de grande fortuna que emprestava dinheiro 
para todo mundo e não sabia cobrar de seus devedores. 
Foram também internados a prima do Costa, o escrivão 
Fabrício, o José Borges do Couto Leme, o Chico das 
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cambraias, muitas pessoas estimadas na cidade e tidas por 
todos como perfeitamente normais, o que começou a gerar 
pânico na população.

O alienista exercia todo o seu poder perante todos, por 
conta de seu grande saber, já que na cidade e região era o 
único conhecedor dos segredos da psiquiatria. Mas como 
o poder se exerce em rede, os indivíduos estão sempre em 
posição de serem submetidos a ele, mas também de exercê-
lo. Desse modo, pessoas e grupos se aliam ao médico  e 
outros o questionam e querem derrubá-lo, como foi o caso 
da Revolta dos Canjicas, liderada pelo barbeiro Porfirio, que 
tinha o apelido de canjica, e havia muito tempo sonhava em 
entrar na política por isso aproveitou o momento de tensão 
na cidade para mostrar que tantas internações eram meios 
de ganhar dinheiro. Ao verificar, porém, que o alienista já 
não cobrava dos enfermos, o movimento enfraqueceu. Mas 
não há paz. Ocorre uma sequência de jogos de poder, com 
perde-ganha, que termina com a adesão de Canjica, e as 
internações prosseguem.

A cura, porém, não chega, ou seja a normalização dos 
fora das normas não acontece e o médico já não elabora 
novas tentativas teóricas, por isso resolve dar alta a todos 
os pacientes, que desocupam o hospital. Então, quem vai 
internar-se é o doutor Bacamarte  que tranca-se no manicômio 
para sempre.
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São inegáveis os laços que unem pintura e cinema. 
Alguns historiadores chegaram a afirmar que o 
cinema era filho da fotografia e neto da pintura. 

Nessa assertiva, o ponto básico seria o resultado da 
obsessão que existia em se copiar a realidade. O realismo 
marcava todas as buscas.

Conforme Philippe Dubois :
“Em toda reflexão sobre um meio qualquer 
de expressão deve se colocar a questão 
fundamental da relação específica 
existente entre o referente externo e a 
mensagem produzida por esse meio. 
Trata-se da questão dos modos de 
representação do real, ou, se quisermos, 
da representação do realismo”.

Com o avanço do tempo, o  
modelo da representação fidedigna da 

realidade fragilizou-se.
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As noções históricas de realismo que têm sido aplicadas 
à pintura e ao cinema, ao longo do tempo, remetem ao 
embate entre forma e conteúdo, sendo que Kracauer advertia 
que somente o cinema poderia ultrapassar esta questão 
ao mostrar a vida como ela é, com detalhes e em pleno 
movimento. Sobre o seu poder de cópia da realidade, também 
muito foi exaltada a fotografia, logo que ela surgiu.   

Com o avanço do tempo, porém, o modelo da representação 
fidedigna da realidade, tanto pelo cinema como pela fotografia, 
fragilizou-se. A questão da cópia perfeita da realidade perdeu 
sentido porque, cada vez mais, os artistas passaram a 
buscar formas pessoais de expressão, de registrar suas 
interpretações do mundo, o que podia tornar a imagem não 
mais uma cópia, mas um indício de seu referente.

Bazin, a respeito, escreveu que “a fotografia libertou 
as artes plásticas de sua obsessão da semelhança. Pois a 
pintura esforçava-se, no fundo em vão, em nos iludir, e essa 
ilusão bastava à arte, enquanto a fotografia e o cinema são 
descobertas que satisfazem definitivamente e em sua própria 
essência a obsessão do realismo (...). Libertado do complexo 
de semelhança, o pintor moderno (...) abandona-o ao povo 
que o identifica a partir de então por um lado à fotografia e, 
por outro, apenas à pintura que se aplica a isso”.

Voltando ao passado da pintura, cabe lembrar que ela 
se libertou do caráter bidimensional na Renascença, com a 
invenção da perspectiva, que lhe permitiria a representação 
de profundidade, conferindo à imagem um aspecto 
tridimensional. As tintas, ainda no Renascimento, trariam 
às telas variedades de tonalidades e de brilhos, até então 
desconhecidos.  Esses elementos, ao removerem o caráter 
estático da pintura, a tornariam mais próxima do cinema, 
quando este surgiu no final do século XlX. É evidente que, 
com o surgimento do cinema, a pintura saltou de suas 
molduras, como uma corrente livre de formas mutantes, 
coloridas e mesclada de sons.
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Síntese de Todas as Artes
O cinema faz a síntese de todas as artes, afirmou  

Eisenstein, ao compará-lo com a pintura, a escultura, o teatro, 
a música e a literatura. Realizou o sonho da Ópera, que era 
reunir os mais diversos elementos artísticos numa única 
peça, e foi mais longe ainda.

O célebre encenador de teatro e diretor de cinema russo 
chamava a atenção para as relações entre a pintura e o 
cinema, afirmando que muito antes do cinema ser influenciado 
pela pintura, esta já o continha em si mesma, e constrói sua 
explicação alertando para a presença da luz na pintura de El 
Greco, admitindo que já em 1666, o pintor reunia em suas telas 
princípios que o cinema viria a adotar como o da montagem, 
além de composição do plano, cor e enquadramento.

Explica em que consiste o efeito dinâmico de uma pintura, 
esclarecendo que “o olho segue a direção de um elemento da 
pintura, retendo uma impressão visual que então colide com 
a impressão derivada do movimento de seguir a direção de 
um segundo elemento”. “O conflito dessas direções forma o 
efeito dinâmico da apreensão do conjunto”, disse ele.

Na época, Eisenstein pesquisava sobre a possibilidade 
de redefinição das especificidades artísticas em geral, e, 
de modo especial, compreender os elementos técnicos e 
artísticos do cinema em relação às outras artes. Buscava 
o específico cinematográfico e provar o caráter artístico do 
cinema e de sua superioridade frente às outras artes.

Cabe lembrar que nos inícios do século XX, o cinema ocupava 
o lugar de uma “arte vil” no quadro dos entretenimentos da 
época. Era o tempo dos parques de diversões, o teatro de 
Grand-Guignol, o music-hall, o circo, o cinema de feira, e o 
que se buscava era, principalmente, a estimulação direta do 
espectador pelo choque e pela surpresa, muito mais do que 
a criação de uma ilusão dramática.
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O circo e a vaudeville eram considerados gêneros baixos, 
não havia hierarquia entre as diversas formas e elementos 
que constituíam um espetáculo popular. 

Em seu texto “Realização”, Eisenstein estabelece um 
parentesco de irmandade entre o cinema, a pintura, a música, 
a escultura, o teatro e a literatura. 

Lembra que nas relações com a escultura, o cinema se 
apresenta como uma cadeia de formas plásticas mutantes, que 
viria a romper definitivamente com séculos de imobilidade.

Escreveu que, para a pintura, “o cinema não é apenas 
uma solução para o problema do movimento das imagens 
pictóricas, mas, também, a realização de uma forma nova 
e sem precedentes da arte gráfica, uma arte que é uma 
corrente livre de formas mutantes, transformadoras, 
misturadoras, de representações e composições, até 
então possível apenas na música. A música sempre 
possuiu essa capacidade, mas com o advento do cinema, 
o fluxo melodioso e rítmico da música adquiriu novas 
potencialidades de imagem-visual, palpável, concreta.
(...). Para a literatura, o cinema é uma expansão do estilo 
rigoroso conseguido pela poesia e pela prosa, a um 
novo  campo, onde a imagem desejada é diretamente 
materializada em percepções a audiovisuais”.

Para Eisenstein, o conflito é essencial, já que cabe 
a ele determinar o princípio dinâmico das coisas.  A arte 
é sempre conflito, de acordo com a sua essência; expõe 
as irregularidades para que sejam corrigidas; deve tornar 
manifestas as contradições do ser e forjar conceitos 
intelectuais justos a partir do choque dinâmico de paixões 
opostas. Sem o conflito de opostos não há movimento. A 
noção de movimento é fundamental para a definição da arte. 
Ao artista cabe a tarefa de realizar a síntese dos opostos na 
forma de conflito dinâmico na arte, conforme Eisenstein.

A montagem é o fenômeno de colisão ou justaposição 
entre partes independentes, ou até mesmo opostas, que 
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geram novos conceitos. Por exemplo, quando dois pedaços 
de filme são colocados juntos, criam um novo conceito que 
nasce da justaposição. Mas, como explica o cineasta russo, 
“esta não é, de modo algum, uma característica peculiar 
do cinema, mas um fenômeno encontrado sempre que 
lidamos com a justaposição de dois fatos, dois fenômenos, 
dois objetos”.

Esta justaposição de dois planos isolados não apresenta 
como resultado uma soma dos dois, mas apresenta um novo 
produto. Ele explica ainda que a montagem no cinema deve 
garantir não apenas uma narrativa logicamente coesa, mas 
que contenha o máximo de emoção e vigor estimulante.

A Linguagem
Na busca de leis que comporiam a base teórica do cinema, 

considerando sua compleição técnica e a especificidade de 
sua linguagem, o cineasta russo descarta as formas do teatro 
e da pintura, em favor de uma “metodologia de linguagem que 
permite que conceitos completamente novos de ideias nasçam 
da combinação de duas denotações concretas de dois objetos 
concretos. A linguagem está muito mais próxima do cinema 
do que a pintura. Por exemplo, na pintura a forma nasce dos 
elementos abstratos de linha e cor, enquanto no cinema a 
concretude material da imagem dentro do quadro apresenta – 
como um elemento – a maior dificuldade de manipulação. Então, 
por que não se inclinar em direção ao sistema de linguagem, 
que é obrigado a usar a mesma mecânica ao inventar palavras 
e complexos de palavras?

Eisenstein estudou Bakhtin e outros formalistas russos, 
sendo ele próprio um dos fundadores dessa escola. Isso 
contribuiu muito para que ele avançasse em seu modo de avaliar 
o cinema e as artes, a ponto de colocar em pauta o espectador 
e sua percepção diante de uma obra.

Desse modo, pode-se dizer que o cinema constrói um 
discurso formado por gêneros que se relacionam entre si, com 
interacionismo de vozes, formalização estética e ideológica. Seu 
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cinema não tinha caráter de puro entretenimento. Era marcante 
sua preocupação com a função social e, sobretudo política, da 
produção cinematográfica diante do público.

O cinema norte-americano, ao contrário do cinema russo, 
organizou-se desde muito cedo como indústria comercial de 
entretenimento. Foi com Laemmele, que, em 1910, foi criado o 
cinema de estúdio, o star-system, que logo conquistou milhões 
de admiradores fiéis em todo o mundo. Já o cinema russo, 
depois da revolução de 1917, distinguiu-se pela função social 
e política, ocupando-se principalmente em discutir os conflitos 
de classe, as relações de poder, o sofrimento dos socialmente 
oprimidos, a situação política que marcava a sociedade.

O cinema se consagrou como a mais popular de todas as 
artes, adquirindo variados formatos, diferentes tamanhos de 
telas, ocupando múltiplos espaços, e, desde o início, oscilando 
entre a oferta de um padrão de representação realista e, ao 
mesmo tempo, apresentando um sentido de irrealidade, um 
domínio de fantasmas intangíveis.

Pintura e Cinema na Atualidade: Inovações       
  Em 2017, um filme, que utiliza desenhos para recriar telas 

que constituem obras primas da arte pictórica, marcou um belo e 
bem programado encontro entre a pintura e o cinema. A sinopse 
da obra conta que “um ano após o suicídio de Van Gogh, 
Armand Roulin, filho do carteiro e amigo do artista, encontra 
uma carta escrita pelo pintor e enviada a seu irmão Theo, que 
jamais chegou ao seu destino. Decidido a entregar ele mesmo 
a correspondência, Armand parte para a cidade francesa de 
Arles, na esperança de encontrar algum contato com a família 
do artista falecido. Lá, inicia uma investigação junto às pessoas 
que haviam conhecido Van Gogh, no intuito de esclarecer se 
ele realmente havia se suicidado”.  

O filme é construído como desenho de animação, mas 
os desenhistas são pintores, que recriam obras de Van Gogh, 
especialmente as pinturas realizadas em Arles e nos seus 
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arredores, reestabelecendo as caminhadas e encontros do 
artista com seus conhecidos, hospedeiros e amigos.        

  As relações entre o cinema e a pintura adquiriram o mais 
alto grau de poeticidade neste filme, que, no Brasil, recebeu o 
nome de “Com amor, Van Gogh”.

Para a concretização da obra, 125 pintores trabalharam 
em aproximadamente 65 mil frames, pintando e conferindo 
esplendor a uma proposta estética arrojada, elaborada e dirigida 
por Dorota Kobiela e Hugh Welchman.

Na história do cinema, este é o primeiro filme a utilizar este 
modo de construção e apresentação. Sobre Toulouse Lautrec já 
haviam sido realizadas obras cinematográficas encantadoras, 
que davam vida, nas telas, às suas figuras pictóricas; sobre 
o próprio Van Gogh, vários filmes foram realizados, mas este 
filme superou os demais, principalmente por ter criado um modo 
de adaptar técnicas da pintura a óleo para aproveitamento em 
cinema de animação.

O filme, além de ambientar o espectador com a vida de 
Van Gogh, naquela região da França, encanta por reproduzir 
os traços, as linhas, as cores, a textura. o brilho e a beleza das 
pinceladas do artista como se suas luminosas telas, dispostas 
em sequência, adquirissem vida abrindo-se em convite ao 
encantamento e participação da plateia.
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Este artigo coloca em discussão a maneira como 
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sensibilidade e imaginação, aproveitando , ao 
máximo, as transformações que nele poderão 
ser operadas. Trata, ainda, dos diversos tipos de 
música que existem no Brasil, além das relações 
entre música e literatura.

This article discusses the way music reaches 
the listener, always in half. It is up to the listener 
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music and literature.
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A   música encanta o ouvinte que, geralmente, não   
percebe como ela chega até ele, nem quanto a        
beleza que nela encontra poderia ser muito maior. 

Pode-se, dizer que, com certeza, a música chega ao ouvinte 
sempre pela metade, exigindo  “do homem que a ouve ser 
restabelecida na integralidade de sua essência. O ouvinte 
que não recria o trecho de música que escuta, que não se 
transporte ao estado que seria seu se o compusesse naquele 
instante, passa longe da música. Somente podemos nos 
vangloriar de ter escrito um bom livro se seu conteúdo for 
suscetível de se tornar parte integrante do leitor. Podemos 
esquecer as palavras ou uma melodia, mas isso não significa 
que esqueçamos as mudanças que provocaram em nós” – 
escreveu Walter Howard.

A música chega como um esboço em
preto e branco, onde o colorido é inserido 

pela sensibilidade do ouvinte.
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De fato, através do corpo musical, vamos nos inserindo  no 
campo fértil da imaginação, no terreno movediço da tradução 
do pensamento intersemiótico, onde é possível um signo ser 
transcrito, transformado ou transposto em novo signo.

A música chega como um esboço em preto e branco, 
onde o colorido é matizado pela sensibilidade do ouvinte, 
onde a emoção envolve em magia o tempo, que fica parado 
enquanto o som caminha, envolve e transforma.

A Música No Brasil
Vale a pena lembrar as músicas verdadeiramente 

folclóricas do país, os trabalhos realizados pela gravadora 
Marcus Pereira, que no início dos anos 1970, concentrou 
esforços e talento em coleções dedicadas ao registro do 
original folclórico, bem como tratou de novas interpretações 
para a cantiga brasileira tradicional. 

A gigantesca eletrificação do cancioneiro popular, 
com o  excelente aproveitamento de seus ritmos e temas, 
devia-se ao interesse cultural de preservar origens e raízes, 
respondendo, ainda aos laços afetivos que uniam a cidade ao 
campo, além de assinalar um sinal de resistência diante da 
invasão que ocorria na época à cultura alienante dos meios 
de comunicação de massa, que, fortalecidos pela difusão de 
torres de retransmissão, ocupavam todo o território nacional, 
instalando, em 1972, inclusive a TV a cores.

Pelo rádio e pela TV, o espaço nacional era dividido, 
marcando também seu espaço a produção musical das 
canções folclóricas propriamente ditas, entre as quais podem 
ser citadas belas canções reinterpretadas por cantores da 
MPB, como O Cuitelinho (famosa recolha de Paulo Vanzolini e 
outras), Cálix Bento (idem por Milton Nascimento), Gente que 
vem de Lisboa (Tavinho Moura), Borboleta Pequenina (Marisa 
Monte), Papagaio do Futuro (Alceu Valença), Peixinhos do 
Mar (Pena Branca e Xavantinho), Moreninha, se eu te pedisse 
(Renato Teixeira), Riacho de Areia, entre muitas outras, 
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além do trabalho em álbuns dedicados às crianças, onde 
participam cirandas e canções de ninar. Merecem também 
registros os esforços de Antônio Nóbrega, em dois álbuns 
onde se mesclam cantigas de domínio público com as de 
sua própria autoria.

Canções Inspiradas Em Temas Folclóricos
Foram gravadas também muitas músicas inspiradas em 

temas folclóricos,como o Boi Bumbá, de Waldemar Henrique, 
Pavão Misterioso, de Ednardo, Sabiá na Gaiola, de Hervê 
Cordovil e Mário Vieira, Uirapuru,de Murilo Latini e Jacobina, 
A Bandeira do Divino, de Ivan Lins, diversas canções de 
Dorival Caymmi, além de muitas das chamadas músicas de 
raiz, a genuína música caipira, mais inúmeros exemplares 
do Movimento Armorial, promovido no campo artístico por 
Ariano Suassuna.

Músicas Com Ritmos e Danças Regionais
Ao observar a questão regional, logo se constata a 

força da Bahia, onde se destacam grupos como Timbalada, 
Olodum, Katinguelê, Ara Ketu, Ilê-Aye, Muzenza. Do Rio 
Grande do Sul, o Grupo Farroupilha. Do Amazonas, o Grupo 
Carrapicho. Além disso, enorme número de canções que 
podem ser enquadradas nas categorias de frevo, baião, 
maxixe, forró, samba, gafieira, partido-alto, toada, moda-de-
viola eram regravadas, ou incluídas em listas de gravação. 
Muitas passaram a ser comercializadas no exterior sob o 
rótulo de “wordl music”. Inclui-se também alguns gêneros 
rurais mais urbanizados, na linha que havia sido, de modo 
consciente, traçada por Chiquinha Gonzaga.

A tradição oral, como fenômeno temporal, diacrônico, 
reúne o acúmulo de todas as vozes populares, onde se 
esgarçam as identidades e se afirma o anonimato. Adquirindo 
natureza ágrafa, os textos sem donos tornam-se posse de 
milhares de usuários. E desse modo, as canções atravessam 
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o tempo, renovando as emoções de ouvintes, que mesmo 
sem conseguir captar sua inteireza, levam-na para a frente. 
O cantador que desconhece a escrita, traz da memória para 
a voz a repetição de cantigas que perpetuam a herança vocal 
de seu grupo.

A voz, porém, ao longo do tempo, ganhou muitas 
extensões, como o microfone, o rádio, o disco em suas 
variadas formas, as reproduções atualizadas de modo 
contínuo pelas tecnologias.

A liberdade propiciada pela exposição sonora através do 
rádio e outros meios, levou Marshall McLuhan a dizer que “Na 
era da eletricidade, sentimo-nos tão livres para inventar lógicas 
não-lineares como para elaborar geometrias não-euclidianas. 
Mesmo a cadeia de montagem, como método de sequência 
analítica para a mecanização de toda espécie de realização e 
produção, vai hoje cedendo lugar a novas formas”.

A voz moderniza-se, reafirma seu antigo poder que na 
pré-história era o único modo de narrar o conto, de cantar o 
canto, de expressar a dor, de invocar ao céu, de louvar a cura.

A palavra poética no canto é livre; impressa no livro fica 
inerte, num silêncio constrangedor, aguardando o olho que 
a vislumbre, a voz que a liberte.

Para Zumthor, o grande agente de coesão social é a voz. 
Houve conflitos no momento em que as formas orais de uma 
literatura ágrafa passaram para a escrita, como forma de 
guardar conhecimentos e divulgar informações. Não era fácil 
conviver com dois sistemas de língua, o sonoro e o visual.

A Voz e a Literatura
A valorização extremada do letramento em alguns 

segmentos, havia levado, como conta Zumthor, na Europa, 
alguns poetas não-letrados a chegarem ao cúmulo de 
carregarem consigo calhamaços de cadernos e, como eram 
mestres na arte de memorização e improviso – e fingirem 
que liam numerosas páginas (geralmente em branco) para 
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uma plateia cheia de exigências. Assim se configurava uma 
das primeiras formas de resistência à literatura oral, ainda 
na Idade Média.

Era o choque entre a aprovação de uma nova mídia, e a 
consequente recusa diante dos meios tradicionais, tidos já 
como arcaicos ou arcaizantes.

Desse modo, a voz que sustentava um texto, estava sendo 
obrigada a ceder espaço para uma nova dimensão cultural, 
que viria a ganhar forças nos anos seguintes, com a invenção 
da imprensa por Gutenberg.

A arte da tipografia recém estabelecida forjava seus 
livros, folhetos e outros impressos como um confiável 
armazém de informações, um rápido veículo para recuperar 
os conhecimentos passados, o pensamento clássico, os 
contos orais dos antigos serões – e, desse modo, como 
escreveu McLuhan, o livro impresso criou um terceiro mundo, 
“o moderno, que agora ingressa numa nova era de tecnologia 
elétrica – uma nova extensão do homem. Os meios elétricos 
de transmissão da informação estão alterando a nossa cultura 
tipográfica tão nitidamente quanto a impressão modificou o 
manuscrito medieval e a cultura escolástica”.

Houve uma valorização da música, de início instrumental, 
e de modo especial do repertório clássico e erudito, e – no 
caso do Brasil, nos anos 1930, com o recurso da publicidade 
para sustentar o  rádio, e a consequente necessidade de atrair 
grandes audiências, isto passou a ocorrer com a valorização do 
samba e a presença do negro, principal intérprete desse gênero, 
que encontrava no rádio um mercado de trabalho promissor. 

O rádio também, durante anos, difundiu a radionovela e 
outras modalidades de áudio-ficção, exigindo a participação 
de produtores, diretores de teatro, atores, músicos, 
engenheiros de som, poetas e escritores, que possibilitaram a 
criação de um elaborado acervo do imaginário, que alimentou 
não só a Televisão, que chegou ao pais nos inícios de 1950, 
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como contribuiu e continua contribuindo com a exploração de 
outros recursos sonoros, sem conteúdos pré-determinados, 
que alimentam outras mídias, já que se afirmou como um 
contexto sonoro de múltiplas articulações.

A difusão de long-plays e Cds nas escolas popularizou, 
entre as crianças, músicas que seus avós já cantavam, como 
o samba sertanejo de José Carlos Burle, Meu limão,meu 
limoeiro, ou Marinheiro só, de Caetano Veloso.

O trenzinho caipira de Villa-Lobos se eterniza na memória 
de crianças que nascem e crescem no Brasil, ouvindo música, 
cantando, além das músicas de outros povos, difundidas pela 
indústria cultural, as canções de seu pais, que reconstroem 
os elos do presente com o passado, alicerçando o futuro, com 
um espaço acústico-mental particular a cada um, que o liga ao 
todo circundante. É a coexistência do existente, com o latente, 
o emergente e o recém vindo em plena dinâmica cultural.

A linguagem estética capta e reinventa os códigos 
de expressão, anunciando o arcaico, o emergente, o não 
instituído, já que tem como vocação a plasticidade na 
percepção e reapresentação de signos e sinais. 

O Mito da Fala e da Música
Embora vivamos um tempo marcado pelos signos da 

tecnologia, a tradição oral persiste ainda que seja através 
de novos gêneros que mergulham suas raízes na cultura 
ancestral. Nessa busca, são esquecidas as extensões do 
homem e da voz, fazendo ressurgir o homem primeiro, com 
suas limitações e possibilidades – e acima de tudo, com sua 
capacidade de imaginar.

É lá que encontramos Deus e a oralidade. Uma antiga 
lenda indígena diz que Deus, usando os reflexos que saiam 
de seu corpo criou o sol e o fogo e aí criou também a fumaça 
e a neblina. Depois criou o amor, mas não tinha a quem dá-lo. 
Criou a fala, a palavra, mas não tinha quem o escutasse!...
Aí chamou outras divindades e deixou que elas tomassem 
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conta do sol, da neblina e do fogo...Entregou-lhes, também, 
a música e as palavras, para que essas divindades, falando 
e cantando, pudessem dar vida aos homens e às mulheres! 
Assim, o amor se transformou em comunhão e a fala ganhou 
vida e Deus pode sair da solidão! Aí, Deus nunca mais deixou 
de acompanhar os homens e as mulheres que falam e cantam. 

Falar e cantar é expressão humana da imaginação, 
sentimento, sonho, aspiração do homem no seu exercício 
de viver, tanto em grupo como em solidão – lembrando que 
nunca está só quem ouve ou canta uma canção.
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Este artigo ocupa-se em discutir a questão do 
silêncio na literatura, além de discorrer sobre 
a análise do discurso, partindo, inclusive, do 
pensamento de Aristóteles sobre a retórica 
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pontos diferentes, Dubois e Pêcheux, iniciaram 
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momentos, e as novas propostas.

This article discusses the issue of silence in 
the literature, as well as discussing discourse 
analysis, starting from Aristotle’s thought on 
rhetoric and poetic art. It considers that, starting 
from different points, Dubois and Pêcheux, 
started the current of Discourse Analysis, the 
various moments, and the new proposals.
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Como se sabe, um discurso literário é formado de 
palavras e de silêncios. Estas duas partes se negam 
e se complementam dialeticamente. São como as 

duas faces de uma mesma moeda, sendo que a primeira face, 
composta por palavras, é mais visível, legível e nomeável. A 
segunda face, porém, é inominada e inominável. Por isso, para 
ser decifrada precisa de um esforço maior do leitor.

O não-dito pode ou não possuir marcas lingüísticas. Pode 
se apresentar implícito em ironias, alusões, subentendidos, 
jogos de palavras, figuras de linguagem. Trata-se, neste caso, 
de  “implícito-discursivo”.

Para tornar mais clara essa assertiva, é preciso lembrar 
que Ducrot escreveu sobre “implícitos imediatos” e “implícitos 
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discursivos” propondo uma tipologia para os implícitos que 
compreende os “implícitos estruturais” e os “implícitos discursivos”.

“O silêncio é a própria condição da produção de sentido”, 
escreveu Eni Orlandi, explicando que ele não pode ser 
considerado como ausência de sons e de palavras. 

O não-dito fala; propõe calar para poder dizer com muita 
liberdade, ao fornecer o espaço diferencial de sentido, ao tornar-
se uma ferramenta de comunicação.

Texto, Argumento e Análise do Discurso
Partindo de pontos diferentes, Dubois e Pêcheux 

iniciaram a corrente da Análise do Discurso, mas num 
passado muito distante, já havia teóricos preocupados com 
o discurso argumentativo.

Foi na Antiguidade que os estudos de textos tiveram origem, 
quando, para atender às necessidades de argumentação, Corax 
de Siracusa e Tísias reuniram alguns preceitos teóricos do 
discurso argumentativo, com a finalidade de ajudar proprietários 
de terras da Sicília a defenderem seus direitos, além de outras 
defesas que se fizessem necessárias.

A arte retórica, que se consolidou com o tratado de 
Aristóteles privilegiou o estudo da linguagem para fins 
persuasivos e artísticos.

Sobre o discurso, Aristóteles escreveu dois tratados : “A 
retórica”, em que se ocupa da arte da comunicação e do discurso 
feito em público, com finalidades persuasivas. O outro tratado 
escrito é “A poética”, onde cuida de expressões artísticas e do 
discurso feito com fins essencialmente poéticos e literários.

Aristóteles deixou claro que a função da Retórica não é 
persuadir, mas discernir sobre os meios de persuasão. Nesse 
sentido, definiu a retórica como “a capacidade de descobrir o 
que é adequado a cada caso com o fim de persuadir. Afirma, 
também, que persuadir pelo discurso deve ocorrer para mostrar 
a verdade, ou o que parece verdade, a partir do que é persuasivo 
em cada caso particular.
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Como se sabe, Aristóteles foi contra os retóricos que o 
precederam, alegando que visavam apenas os efeitos exteriores 
da retórica, como a emoção, e dessa forma outros recursos 
eram renegados, como a argumentação e o intimima-dedução 
em que a premissa é subentendida.

Análise Sistemática
Uma análise sistemática do texto ocorreu com os 

formalistas russos, na década de 1920, que elaboraram 
modelos práticos, que se fundiram rapidamente, alcançando 
praticamente todos os países ocidentais.

Entre os formalistas russos, Propp dedicou-se à análise 
estrutural do conto popular russo, enquanto Jakobson 
procurou desenvolveu uma análise imanentista de texto, 
estudando-o em si e para si.

Nos inícios da década de 1960, e durante os anos 1970, 
o desenvolvimento dos estudos do texto/discurso levaram 
ao aparecimento de vários trabalhos em diferentes linhas 
de pesquisa. Desse modo, observamos na Alemanha que 
o desenvolvimento de estudos na linha da “Estética da 
Recepção”, e em busca de uma teoria da interpretação 
resultaram no surgimento da Linguística Textual. Na França, 
surgiu a teoria semiótica de caráter imanentista, e a Análise 
do Discurso de orientação francesa, assentada numa 
base marxista que apresenta, além de uma análise formal, 
uma análise do texto considerando o relacionamento das 
materialidades discursivas com a História, avaliando as 
condições de produção em que o texto ocorre. Na Inglaterra, 
desenvolveu-se a “teoria dos atos de fala”, ressaltando a 
importância dos fatores pragmáticos do texto.

Ao focalizar o percurso gerativo de sentidos, a semiótica 
greimasiana desenvolveu a estruturação da análise em níveis, 
distinguindo os níveis fundamental, narrativo e discursivo.

Em seu desenvolvimento, a semiótica irá partir da 
análise estrutural da narrativa, com ênfase na sintaxe 
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narrativa, procurando descrever uma estrutura freqüente 
do discurso, e, para que isto ocorra, apresentará operações 
de abstrações e reduções.

O avanço da semiótica, depois dos anos 1970, dá-se na 
busca de novos instrumentos para análise das ideologias; 
os semioticistas passam a explorar as estruturas modais, 
a teoria da manipulação e a semiótica das paixões. Um 
terceiro momento irá privilegiar o estudo do nível discursivo. 
Nesse caso, “essa geração da sintaxe vê-se, por sua 
vez, empurrada para a frente pelo aparecimento de uma 
terceira onda, portadora de nova série de questões. De 
um lado, modalidades da passagem (ou da ‘conversão’) 
entre estruturas profundas da significação e estruturas 
de  superfície, problemas da ‘colocação em discurso’, 
reformulação das questões de estilística e de retórica, teoria 
da enunciação, de outro, problemas das relações entre 
os discursos ou as práticas e seu contexto: questão da 
referencialidade e da eficácia programática dos discursos, 
problema do valor, tudo isso desembocando finalmente 
na abertura, ou reabertura, das questões filosóficas e 
epistemológicas que a própria teoria semiótica coloca 
quanto à sua significação e ao seu alcance, em função do 
tipo de realidades que ela toma por objeto-problema da 
ontologia e do simulacro”, conforme considera Landowski.

A Linguística Textual, em sua proposta de análise, 
estabelece uma distinção entre a micro e a macroestrutura 
do texto, avaliando, na microestrutura, as operações 
linguísticas e cognitivas, reguladoras e controladoras da 
produção, construção, funcionamento e recepção dos textos 
escritos ou orais e, na macroestrutura, a análise dos fatores 
contextuais e pragmáticos.

As questões sobre coesão e coerência são amplamente 
discutidas por esta linha de pesquisa. As análises apresentadas 
na linha da Linguística relacionam-se, entre outras, com as 
questões de referenciações, expressões nominais definidas, 
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questões pronominais e, desse modo, trouxeram significativas 
contribuições para a análise do texto. Essa linha de pesquisa 
valorizou, também, a análise do texto argumentativo.

Havia questões não resolvidas sobre o estudo do sujeito 
e do referente. Havia interesse na busca de uma teoria não-
subjetiva de leitura e novos estudiosos entraram em cena. Michel 
Pêcheux e Dubois, partindo de pontos diferentes iniciaram a 
corrente da Análise do Discurso. Pêcheux, como filósofo, iria 
apresentar reflexões na área das ciências humanas e Dubois, 
como linguista participava da elaboração de dicionários e 
da revista Langages. Os dois interessaram-se pelos estudos 
linguísticos, percebendo a possibilidade de se fazer uso dessa 
ciência da linguagem para abordar a política.

A intenção desses estudiosos de romper com as análises 
de explicação de texto ou de comentário literário em busca de 
uma teoria não subjetiva de leitura pavimentou o caminho da 
constituição da Análise do Discurso e indicou o discurso político 
como objeto primeiro da nova disciplina.

Desse modo tem-se que para Dubois, a análise do discurso 
apresentava-se como uma sequência natural de incorporação 
do sujeito e do contexto aos estudos linguísticos enquanto 
Pêcheux  criou seu programa de análise automática do discurso, 
na busca de dar conta da exterioridade do texto. A proposta de 
Análise do Discurso derivada de Pêcheux apresenta três etapas.

Na primeira, observa-se que, em 1969, havia grande 
preocupação com a metodologia para o desenvolvimento de 
uma analisador sintático (A.A.D.) e apoia-se na metodologia 
distribucionalista de Harris para explorar a maquinaria 
discursiva-estrutural, com duas finalidades, como “...reunir 
um conjunto de traços discursivos empíricos (‘corpus de 
sequências discursivas’) fazendo a hipótese de que a produção 
desses traços foi, efetivamente, dominada por uma, e apenas por 
uma máquina discursiva (por exemplo, um mito, uma ideologia, 
uma episteme) e construir, a partir desse conjunto de traços e 
através de procedimentos linguisticamente regulados, o espaço 
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da distribuição combinatória das variações empíricas desses 
traços: a construção efetiva desse espaço constitui um gesto 
epistemológico ‘ascensão’ em direção à estrutura desta máquina 
discursiva que supostamente as engendrou”. (Pêcheux,1990).

As bases teóricas da Análise do Discurso, nesse momento, 
são radicalmente estruturalistas, mostrando preocupação com o 
estudo linguístico das condições de produção de um enunciado. 
Procura-se relacionar a situação dada das condições de produção 
com os processos de produção do discurso, para isso o discurso 
é definido dentro de uma relação com a história, relevando as 
hipóteses histórico-sociais de constituição do sentido. 

Fundamentando-se no ponto de vista de Althusser, Pecheux 
formula a concepção de autor com porta-voz:

“Um processo de produção discursiva 
é concebido como uma máquina 
autodeterminada e fechada sobre si mesma, de 
tal modo que um sujeito-estrutura determina os 
sujeitos como produtores de seus discursos:  
os sujeitos acreditam que ‘utilizam’ seus 
discursos quando na verdade são seus servos 
assujeitados, seus suportes”(Pêcheux,1990).

Para tal concepção de sujeito, a definição de discurso fica 
restrita a um conjunto de enunciados fechados, e, portanto 
possível de ser analisado por uma máquina lógico-semântica.

Segundo Momento
O questionamento do estatuto do sujeito do e no discurso 

conduz a Análise do Discurso a um segundo momento, onde 
ao primeiro momento, são adicionadas novas e relevantes 
questões. Nesse momento, são importantes as contribuições 
de Émile Benveniste, referentes à subjetividade na linguagem, 
cujas bases assentam-se na proposição de que o sujeito 
se apropria da linguagem para construir o seu discurso. 
Assim, sob esse olhar, é a enunciação que coloca a língua 
em discurso, por um ato individual de utilização. Há então, 
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nessa proposta a ilusão de que o ato de enunciação pode 
originar-se livremente de um sujeito que, por sua vez, não 
sofre condicionamentos. Benveniste apresenta, ainda, a 
reflexão sobre o reconhecimento da língua como um sistema 
que antecede o falante e que existe e pode ser utilizado pelo 
falante independente da dimensão histórico-social.

Émile Benveniste levanta a polêmica entre o uso social 
ou individual da linguagem. Discute-se a impossibilidade 
de aceitar o sujeito  benvenistiano que se apropria, na 
individualidade, de formas lingüísticas já existentes. É, nesse 
momento da Análise do Discurso, que surge a noção de 
Interdiscurso, para designar o “exterior específico” de uma 
formação discursiva, para indicar a inscrição no interior do 
discurso do exterior discursivo.

A reflexão sobre o conceito de interdiscurso indica um 
novo caminho para os estudos da Análise do Discurso, 
colocando em discussão a validade da maquinaria 
discursiva estrutural e desenvolvendo a noção de formação 
discursiva. Desse modo, insere-se a noção de “formação 
discursiva”, apresentada por Foucault e refletida por 
Pêcheux, que declara:

“(...) a noção de formação discursiva, 
tomada de empréstimo a Michel Foucault, 
começa a fazer explodir a noção de 
máquina estrutural fechada na medida em 
que o dispositivo da FD está em relação 
paradoxal com seu ‘exterior’: uma FD 
não é um espaço estrutural fechado, 
pois é constitutivamente ‘invadida’ 
por elementos que vêm de outro lugar 
(isto é, de outras FD)que se repetem 
nela, fornecendo-lhe suas evidências 
discursivas fundamentais (por exemplo, 
sob a forma de ‘preconstruídos’ e de 
‘discursos transversos’.



        TEMA       98

Fuchs e Pêcheux apresentam questionamentos teóricos  
em relação à incorporação de um conceito mais adequado 
de condições de produção e apontam para a necessidade 
de um estudo do sujeito e das marcas da enunciação. 
Estes questionamentos indicam uma reavaliação do quadro 
epistemológico da Análise do Discurso.

Terceiro Momento
O terceiro momento da Análise do Discurso é marcado 

pela falência da possibilidade de construção de um analisador 
sintático, de uma maquinaria discursiva. Adquire-se a crença 
da Linguística da dispersão e da heterogeneidade enunciativa, 
ao observar-se que as condições de produção não são estáveis 
como se supunha, mas estão submetidas às contingências 
sociais e históricas.

O sujeito deixa de ser visto como uma voz unitária,para se 
tornar heterogêneo, disperso. As reflexões de Bakhtin (1986 ) 
sobre dialogismo, reavaliadas, passam a dar novo impulso aos 
estudos da enunciação e do discurso na Análise do Discurso.

O dialogismo, proposto por Mikhail Bakhtin, passa a ser o 
fundamento de toda a discursividade e estabelece a constituição 
do sujeito da enunciação a partir da circunstância dialógica.

Ele enxergou a linguagem como um constante processo de 
interação mediado pelo diálogo, e não apenas como um sistema 
autônomo, e explicou que a língua materna, seu vocabulário 
e sua gramática não conhecemos por meio de dicionários ou 
manuais de gramática, mas graças aos enunciados concretos 
que ouvimos e reproduzimos na comunicação efetiva com as 
pessoas que nos rodeiam”.
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Há vários significados para a  palavra “Ler”. Ela tem 
origem no latim “legere”(lego, legis, lexi, lectum, 
legere), que significa juntar, colher,  recolher, apanhar, 

especialmente azeitonas ou frutas; reunir, e daí a ideia de 
recolher, escolher, captar com os olhos. A origem remota dessa 
palavra é o grego léghein, reunir.

Todas as línguas neolatinas mantiveram visível o étimo 
latino. Em italiano, ler é leggere, em espanhol é leer, em francês 
é lire. Já a palavra leitura refere-se à ação ou efeito de ler, arte 
de ler, aquilo que se lê.

O latim tem o gerundivo legendus (conforme o gerúndio 
legendum, o que cabe ser lido, necessitando ser lido). O neutro 
plural “legenda”, coisas a serem lidas ou que devem ser lidas, 
surgiu do mesmo gerúndio. 

Esta ideia do gerundivo (gerúndio) desembocou, no latim 
medieval, no singular história legenda, ou seja “história viva”, 
“narração“.  Deu, no francês antigo e medieval , o “lé” e no francês 
moderno ( 1500 – 1700 d.C) veio a ter o sentido atual.
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No convívio lúdico com as crianças é possível 
e necessário construir um sentido para o texto e 

provocar a imaginação através das artes.
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Legenda passou a ter sentido alternativo de legendarius 
(liber), “livro de lendas”. Mais tarde, no século XVl, veio a ser 
“vida de santos”, passando ainda ao sentido fabuloso.

Leggere e Seus Sentidos na
Língua Latina

Entre os mais importantes sentidos de leggere no latim, 
destacam-se os que serão a seguir apresentados:

1) Ajuntar, reunir, recolher, colher, dobrar, enovelar, enrolar
2) Escolher, eleger, fazer escolha de.
3) Tomar, furtar, roubar, espiar(figurado),espreitar.
4) Seguir, ir por, percorrer, ver sucessivamente, revistar, 

fazer resenha de, tocar de leve, deslizar por, navegar junto 
à costa, costear.

5) Ler para si, ler em voz alta, fazer leituras de, explicar, ler 
livros.

6) Reler, ler de novo.

A Descoberta do 
Prazer da Leitura

Na cultura ocidental, a leitura é muito valorizada, integrando 
a formação cultural de cada indivíduo. Estimula a imaginação, 
proporciona a descoberta ampla de valores, costumes e culturas 
diversas, enriquecendo o conhecimento, contribuindo para 
a boa formação pessoal e profissional das pessoas, além de 
embelezar a vida de cada um por intermédio das contribuições 
advindas da literatura e das artes.

Mas nem todos gostam de ler. Por isso, há grande empenho 
de escolas, professores e especialistas nas tarefas de leitura e 
buscas de caminhos para ensinar a gostar de ler.

Em vários de seus textos, o escritor francês Daniel 
Pennac consegue dar a ensaios sobre leitura um toque 
poético, ficcional, movido pelo desejo de despertar o gosto 
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pelos livros, contribuindo para que os jovens descubram 
o prazer da leitura. Isto poderá ser observado a partir de 
trechos, por nós selecionados:

“O verbo ler não suporta o imperativo e 
partilha esta aversão com alguns outros 
verbos, como o amar, o sonhar. Bem, é 
sempre possível tentar, é claro. Vejamos: 
“Me ame!”. “Sonhe!” “Leia!”. “Leia logo, 
que diabo, eu estou mandando você ler!”

- “Vá para o seu quarto e leia!”
Ordem dada e resultado nulo.

“Ele dormiu em cima do livro. A janela, de 
repente, lhe pareceu imensamente aberta 
sobre uma coisa qualquer tentadora. Foi 
por ali que ele decolou. Para escapar ao 
livro. Mas é um sono vigilante: o livro 
continua aberto diante dele.
Abrimos, um pouco, a porta de seu 
quarto, e o encontramos sentado junto 
à escrivaninha, seriamente ocupado 
em ler. Mesmo se nos aproximarmos 
na ponta dos pés, da superfície de seu 
sono ele nos terá escutado chegar.
- ‘Então, está gostando?’
Ele nunca irá nos responder que não, 
isso seria um crime de lesa-majestade. 
O livro é sagrado, como é possível não 
gostar de ler? Não! Ele vai dizer que 
as descrições são longas demais. É 
preciso entender.
Voltamos, tranquilamente, ao nosso 
aparelho de televisão. É até possível que 
esta reflexão provoque um apaixonante 
debate entre nós e os outros como nós.
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- Ele acha as descrições longas demais. 
É preciso entender, estamos no século 
do audiovisual, evidentemente os 
romancistas do século dezenove 
tinham de descrever tudo...
- Mas isto não é razão para pular a 
metade das páginas!
Não vamos nos cansar, ele voltou a dormir.
Resumindo, ensinamos tudo do livro 
a ele, naquele tempo em que ele não 
sabia ler. Nós o abrimos à infinita 
diversidade das coisas imaginárias, 
nós o iniciamos na alegria da viagem 
vertical, nós o dotamos de ubiquidade, 
libertado de Cronos, mergulhado na 
solidão fabulosamente povoado de 
leitor... As histórias que líamos para ele 
formigavam com irmãos, irmãs, de pais, 
de duplos ideais, esquadrilhas de anjos 
da guarda, legiões de amigos tutelares 
encarregados de suas tristezas, mas 
que, lutando contra seus próprios 
ogros, encontravam, eles também, 
refúgio nas batidas de seu coração. 
Ele tinha se tornado um anjo recíproco 
deles: um leitor. Sem ele, o mundo deles 
não existiria. Assim, ele descobriu a 
virtude paradoxal da leitura que é nos 
abstrair do mundo para lhe emprestar 
um sentido.
Ele voltava mudo dessas viagens. De 
manhã, passávamos a outras coisas. 
Para dizer a verdade, não procurávamos 
saber o que ele havia ganho por lá. Ele, 
inocentemente, cultivava esse mistério. 
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Era, como se diz, seu universo. Suas 
relações particulares com Branca de 
Neve ou com qualquer um dos sete 
anões eram da ordem de intimidade, 
que exige segredo. Grande fruição do 
leitor, esse silêncio depois da leitura!
É nós lhes ensinamos tudo do livro. 
Nós abrimos de modo magnífico 
seu apetite de leitor. A tal ponto, 
lembremos, que ele tinha pressa em 
aprender a ler! Que pedagogos éramos, 
quando não tínhamos a preocupação 
da pedagogia!”

A Escrita, a Partir de 
Sua Pré-História

Chegar à leitura e à escrita pressupõe um longo 
caminho, onde linhas e rabiscos são substituídos por figuras 
e imagens, e estas por signos arbitrários e convencionais. E 
se a primeira trajetória – a pré-história da escrita, conforme 
Lúria a denomina, é bastante longa, a chegada às letras, 
e ao domínio dos signos convencionais, coloca novos 
problemas à criança aprendiz e uma nova trajetória a ser 
percorrida. Supõe construir concepções acerca da escrita 
em nível qualitativo e quantitativo, diferenciando os sons 
que compõem o sistema alfabético e descobrindo a lógica da 
combinação das letras, sem perder a função comunicativa 
da linguagem.

No convívio lúdico com as crianças, desenhando, 
conversando, problematizando a realidade, é possível e 
necessário construir um sentido para a escrita, aproximando 
a escrita da vida.

Aprender a ler e escrever são atos que não podem estar 
dissociados das situações em que ler e escrever tenham 
uma função e um sentido reconhecido pela criança e pela 
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comunidade a que ela pertence. Por isso escrever recados, 
expressar desejos, escrever histórias devem integrar o 
cotidiano dos aprendizes.

A narrativa é uma forma de pensar a fala. Se na 
conversação, todas as frases são impelidas por um motivo, 
pois como diz Vygostski, “o desejo ou a necessidade 
levam aos pedidos, as perguntas conduzem  às respostas 
e a confusão às explicações” – na conversa evocativa , 
na narrativa, os fragmentos de lembranças determinam, 
a todo instante, o curso da fala; a narrativa é sempre uma 
experiência mais profunda, carregada de subjetividade, 
repassada de nostalgia, algo assemelhado a uma obra de 
arte. Trata-se de um ato de criação.

Todo ato de criação implica uma relação entre alma, olho 
e pensamento e o resgate de imagens passadas nos coloca, 
de modo geral, no limite entre devaneio e pensamento 
objetivo, conforme observações de Bachelard.

Lembrar tem como principal função subjetiva garantir 
a identidade do eu. Como mostra Piaget, em “ Memória e 
Inteligência”, lembrar significa organizar e reorganizar de 
modo incessante a inteligência. Significa apropriar-se do 
passado e interferir no processo atual das representações 
porque as lembranças não são simples evocações dos 
fatos em si, mas interpretações – reconstruções que exigem 
intenso trabalho de reflexão, de localização e construção 
de relações.

Por isso, trabalhar com a narrativa – e de modo especial 
com as lembranças – é uma forma de trabalhar com a 
identidade das crianças, um modo de levá-las a interessar-
se por seu próprio dia a dia e seus sentimentos.

Com a narrativa verbal abre-se espaço para a narrativa 
escrita. Contar oralmente e, depois, escrever, é sempre um 
bom exercício. 

Criar necessidades de falar, de escrever, ou qualquer 
outro tipo de necessidade em relação ao conhecimento 
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consiste em criar conflitos. São conflitos no sentido de 
lacunas que precisam ser preenchidas, que denunciam nossa 
falta de conhecimentos, ou de condições indispensáveis à 
conclusão de uma tarefa.

O Sonho Como Necessidade
Criar necessidades significa criar desafios. Ou 

encontrar perguntas que mobilizem a criança, que nela 
crie o desejo de ação.

Pela diversidade de atividades significativas, o professor 
pode criar a possibilidade de as crianças virem a reconhecer 
conflitos cognitivos. É, sobretudo, pelo desejo que uma 
criança reconhece uma necessidade. E trabalhar com o 
desejo significa trabalhar com a imaginação, com a fantasia, 
com o sonho.

É através da percepção daquilo que não temos na 
realidade, que imaginamos o que podemos vir a ter. É pela 
capacidade de imaginar que construímos desejos, os quais, 
pelo consentimento, transformam-se em necessidades.

O diálogo entre sonho e realidade pode ser explorado 
amplamente nas atividades de narração, respeitando o 
pensamento mágico e sincrético exercido pelo jogo simbólico 
promovido pela criança que conta suas próprias histórias.

Sonhar e ver são dois momentos diferentes que se 
completam. Ou, como diz Gaston Bachelard em “O direito de 
sonhar”, “quem sonha muito livremente perde o olhar – quem 
desenha excessivamente bem o que vê, perde os sonhos da 
profundidade”.

Trabalhar com sonhos - diurnos ou noturnos - pode 
significar a exploração da fantasia enquanto forma de 
articular palavras ou imagens, constituindo-se em um espaço 
adequado à construção de uma linguagem orientada para a 
expressão ou construção da subjetividade.

Trata-se de um tipo de reflexão que remete a uma 
prática criadora, no âmbito do processo de alfabetização 
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de crianças – o que supõe o uso da escrita e da arte nos 
primeiros anos de escolaridade.

A imaginação provocada pela palavra, pela pintura, pelo 
desenho, pela leitura. pela música ajuda a estruturação de 
nossa vida interior.

Os sonhos noturnos mantêm uma relação privilegiada 
com o passado – com a função de liberar imagens 
reprimidas no subconsciente, enquanto que os sonhos 
diurnos são orientados para o futuro, sonhos carregados 
de consciência utópica, que podem dar vida a uma 
existência criadora. 

As crianças, ao brincarem com as palavras, ao trocarem 
experiências contando histórias, dando vida a sonhos, 
lembranças, percepções, emoções, vão construindo 
linguagens criativas enquanto promovem sua própria 
construção, como sujeitos.
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Ana Caroline Teixeira Siqueira de Lemos*

EMPREENDORISMO COMO DISCIPLINA NA
EDUCAÇÃO BÁSICA

ENTREPRENEURSHIP AS A DISCIPLINE IN BASIC EDUCATION

Introdução

O mercado de trabalho está cada vez mais 
competitivo, com profissionais altamente 
qualificados e concorrência acirrada com grande 

exigência por parte dos empregadores. 
Se para aqueles com experiência o cenário já é desafiador, 

para os recém-formados ou os que estão em busca do primeiro 
emprego, a situação é ainda mais complicada.

Como os jovens podem ser melhor preparados, ainda na 
educação básica, para entrar nesse ambiente competitivo e ter 
a sua inclusão no mercado de trabalho facilitada? O ensino 
proposto pelas escolas atualmente está adequado para as 
reais necessidades do mercado e empregabilidade? Quais são 
as maiores dificuldades de conquistar o primeiro emprego?

* Licenciada em Educação Física, bacharel em Secretariado Executivo Bilingue e pós-
graduada em Gestão Estratégica de Negócios pela FMU.
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Este artigo tem por objetivo apresentar a importância 
do tema Empreendedorismo como disciplina escolar no 
ensino básico para contribuir com a empregabilidade dos 
futuros profissionais. 

Desenvolvimento 

Empreendedorismo é um conjunto de habilidades e 
ações que podem ser adquiridos, desenvolvidos e aplicados 
não só para abrir um novo negócio, mas também para 
aperfeiçoar profissionais de qualquer área. 

A proposta de inseri-lo como disciplina escolar tem 
como objetivo preparar o aluno para agir ativamente na 
construção do desenvolvimento social, visando melhorar 
a vida da população e contribuir para a eliminação da 
exclusão social.

A principal missão da escola é formar cidadãos críticos 
e conscientes do seu ambiente social, preparando-os para 
a vida profissional e desafios globais.

Quando pensamos na forma como a sociedade 
interage, hoje em dia, de modo rápido e digital, entendemos 
que atualizações na educação precisam ser feitas para 
acompanhar essas mudanças. 

Algumas das habilidades exigidas no mercado de 
trabalho são: resiliência, proatividade, criatividade, 
comunicação, trabalho em equipe, planejamento, gestão de 
risco, liderança, entre outras. 

Fernando Dolabela, consultor e escritor de vários 
livros sobre o assunto, criou projetos para estimular o 
ensino do empreendedorismo nas escolas, como “Oficina 
Empreendedora” e “Pedagogia Empreendedora”, onde, 
entre outros pontos, estimula a capacidade de escolha do 
aluno sem influenciar as suas decisões, preparando-o para 
as suas próprias opções. […] Ela desenvolve o potencial dos 
alunos para serem empreendedores em qualquer atividade 
que escolherem: empregados do governo, do terceiro 
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setor, de grandes empresas, pesquisadores, artistas, etc. E 
também, evidentemente, para serem proprietários de uma 
empresa, se esta for a sua escolha. (DOLABELA, 2019). 

Um case de sucesso que podemos apresentar é a Junior 
Achievement (JA), que é uma Organização Não Governamental 
que considera o ensino do Empreendedorismo como 
essencial na formação de cidadãos e profissionais, cujo 
objetivo é despertar o espírito empreendedor nos jovens, 
ainda na escola, estimulando o seu desenvolvimento 
pessoal, proporcionando uma visão clara do mundo dos 
negócios e facilitando o acesso ao mercado de trabalho: 

É uma das maiores organizações sociais incentivadora 
de jovens no mundo, estimulando e desenvolvendo 
estudantes para o mercado de trabalho através do método 
“Aprender-fazendo”. (JUNIOR ACHIEVEMENT, 2019). 

As escolas com currículos tradicionais - e muitas vezes 
ultrapassados - não favorecem a criatividade nem provocam 
o aluno a “pensar fora da caixa”. Bem como as avaliações, 
que não conseguem identificar os pontos fortes e fracos dos 
estudantes, onde o sistema de pontuação define quem sabe 
e quem precisa estudar mais. E tudo isso é feito na base da 
memorização e não do real entendimento.

O Empreendedorismo sugere estudos voltados para 
habilidades e competências. Não existe certo ou errado, mas 
maneiras diferentes de se alcançar um objetivo. 

Segundo Dornelas (2018, p. 30), dentre algumas 
dessas habilidades estão: saber escrever e se comunicar 
de forma assertiva, ser um bom orador, ser um bom 
negociador, saber tomar decisões, saber assumir riscos, 
ser persistente e organizado.

O aluno aprende o que faz sentido para ele, e terá alguma 
utilidade em sua vida, assuntos que despertem interesse e 
curiosidade. 

Reforçando essas ideias, o psiquiatra William Glasser 
(1925-2013) defende que não se deve trabalhar apenas 
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com memorização, porque os alunos esquecem muitos 
dos conceitos apresentados após a aula. Ele sugere 
que aprendemos melhor fazendo, da seguinte forma: 
10% quando lemos; 20% quando ouvimos; 30% quando 
observamos; 50% quando vemos e ouvimos; 70% quando 
discutimos com outros; 80% quando fazemos; 95% quando 
ensinamos aos outros.

Segundo o estudo “Empreendedorismo na escola” de 
Chaves (2009, p.27) o empreendedorismo deve ser usado 
como instrumento de capacitação de jovens, ensinando 
competências necessárias e úteis na escola e na vida 
profissional, pois é através do emprego que esse jovem se 
integrará à sociedade.

Ao entender quais são seus diretos e deveres, o aluno 
poderá se sentir motivado no seu processo de aprendizado 
e atuação no mercado de trabalho, de modo que seu 
desempenho profissional terá maior valor.

Atualmente os jovens questionam se sua performance 
profissional é relevante não só para si próprio, mas também 
para a sociedade em geral. Essa busca por significado, 
que faz parte das novas gerações, pode ser suprida com 
uma educação que dará ao aluno ferramentas para busca e 
escolha da sua atuação profissional e não precisará, como 
acontece hoje em dia, se encaixar em vagas disponíveis que 
buscam pessoas com perfis pré-definidos. 

Considerações Finais
Com base nas informações apresentadas anteriormente, 

os alunos absorvem melhor o aprendizado com atividades 
práticas e ensinando aos colegas o que aprenderam, uma 
forma eficaz de formar profissionais mais criativos e ágeis 
para os desafios do cotidiano.

A educação é a melhor forma de mudar o mundo em 
todos os aspectos. Pensando nisso, devemos avaliar como 
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a educação pode impactar os jovens de forma positiva, 
oferecendo-lhes oportunidades de aprendizado que gerem 
conhecimento útil a ser aplicado na vida real. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
 
IMPACTA. Pirâmide de William Glasser: entenda o que é e qual 
a sua importância. Disponível em: <https://www.impacta.com.br/
blog/2018/02/07/piramide-de-william-glasser-entenda-o-que/>. 
Acesso em: 20 mar. 2019.
JUNIOR ACHIEVEMENT-BRASIL. A Junior Achievement. 
Institucional. Porto Alegre, 2019. Disponível em: <https://www.
jabrasil.com/>. Acesso em: 24 mar. 2019.
DORNELAS, J. Empreendedorismo: Transformando ideias em 
negócios. 7. ed. São Paulo: Empreende, 2018.
DOLABELA, F. Pedagogia empreendedora: ensino de 
empreendedorismo na educação básica. 2019. Disponível em: 
<https://fernandodolabela.wordpress.com/servicos-oferecidos/
pedagogia-empreendedora/>. Acesso em: 20 mar. 2019.
DOLABELA, F. Pedagogia empreendedora. São Paulo: De 
Cultura, 2003.
CHAVES, M. R. R. M. Empreendedorismo na escola: a 
emergência de um outro paradigma na educação/formação. 
2009. 135 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia). Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto, Portugal: 2009. Disponível 
em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/20315/2/
mestmariachavesempreendedorismo000084946.pdf>. Acesso 
em: 17 abr. 2019. 



        TEMA       116

LUME: EDIÇÕES IMPRESSAS E AUDIOVISUAIS


